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ABSTRACT
The aim of this study was to find out how subjective well-being of recidivists is con-
structed in different domains of life. The subject was approached from the perspective 
of life structure in different social contexts and subjective well-being during different 
phases and changes during life. The data was collected by interviewing 14 men whose 
life consists or has consisted of phases that contain committing crime and several 
prison sentences. Ten of the men were in prison at the time of interview, and com-
mitting crime was still present in their lives. Four of the men had lived a life without 
committing crimes for at least five years, and lived in their own homes. These men 
were selected as the participants for this study according to the increase risk of social 
exclusion caused by their present or former criminal behavior.

The theoretical context of this study is based on research traditions of life course 
and subjective well-being. The concepts of life course theory were used to examine the 
structure of life and the transitions and turning points of the participants but also to 
consider the meanings the persons gave to life events they had experienced. The con-
struction of subjective well-being was examined inside each domain of life. Attention 
was also paid to the lack of subjective well-being experienced. The data was collected 
thtough a single interview of each participant. The themes of the hsemi-structured 
interview consisted of the individual life course and events the participants self as-
sessed to be essential and meaningful. The data was analysed and interpreted through 
thematic text analysis and qualitative content analysis.

According to the results, the life course of the participants has consisted several 
events and periods that are considered as difficult, uncomfortable and negative. Par-
ticularly, the transitions had been experienced as difficult and even unfair as the par-
ticipants have not been aware of the backgrounds of these events. Typical examples 
of this kind of transitions were transition from a former scool to a special education 
class or transition from home to foster care. The participants could still understand 
some of those transitions from assessing them at the time of the interview. 

There were references to difficulties in conformingto educational systems as well as 
long lasting social relations already in the early phases of the lives of the participants. 
Interventios like transitions to a special education class, foster care or prison have 
not been effective, and the criminal career has lasted for several years during their 
adolescence and early adulthood. According to the construction of subjective well-
being, breaking a criminal career seems to be easiest for those who have been able to 
maintain meaningful and long lasting relationships, and hardest for those who have 
gained rancorousness through interventions and experiences they found inequitable.

Keywords: Life course, recidivist, subjective well-being, social exclusion
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TIIVISTELMÄ

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten rikoksen uusijoiden subjektiivinen hyvinvoin-
ti rakentuu eri elämänalueilla. Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten kohdejoukon elä-
mänrakenne on muotoutunut heitä ympäröivässä yhteiskunnallisessa ja sosiaalisessa 
kontekstissa, ja miten heidän subjektiivinen hyvinvointinsa on rakentunut erilaisissa 
elämänvaiheissa ja muutostilanteissa. Tutkimuksen kohdejoukkona oli 14 miestä, 
joiden elämään kuuluu tai on kuulunut rikosten tekemistä ja vankilatuomioita. Koh-
dejoukosta 10 henkilöä oli tutkimushetkellä vankilassa suorittamassa tuomiotaan, 
ja neljä oli elänyt viimeisen vankeusrangaistuksen jälkeen vähintään viiden vuoden 
ajan saamatta vankeusrangaistuksia. Kohdejoukko on valittu tutkimuskohteeksi, 
koska he ovat rikoskäyttäytymisensä myötä vaarassa syrjäytyä suomalaisen yhteis-
kunnan keskeisiltä foorumeilta, kuten koulutuksesta, työelämästä ja vakiintuneista 
ihmissuhteista.

Elämänkulun ja subjektiivisen hyvinvoinnin tutkimusperinteet muodostivat tä-
män tutkimuksen keskeisen viitekehyksen. Elämänkulkututkimuksen käsitteiden 
avulla tarkasteltiin kohdehenkilöiden kokemia elämänvaiheita ja vaiheesta toiseen 
johtaneita siirtymiä sekä heidän näille vaiheille ja siirtymille antamiaan merkityksiä. 
Eri elämänalueiden sisällä tarkasteltiin kohdejoukon subjektiivisen hyvinvoinnin ra-
kentumista, mutta myös tutkittavien kokemia subjektiivisen hyvinvoinnin puutteita. 
Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla jokaista kohdehenkilöä yhden kerran. 
Puolistrukturoitujen haastattelujen teemat käsittelivät haastateltavien elämänkul-
kua ja heidän itse merkityksellisiksi määrittelemiään elämäntapahtumia. Aineistoa 
analysoitiin ja tulkittiin temaattisen tekstianalyysin ja laadullisen sisällönanalyysin 
keinoin.

Tutkimustulosten mukaan tutkittavien elämänkulku on sisältänyt runsaasti sellai-
sia siirtymiä ja vaiheita, joita tutkittavat itse pitivät vaikeina, epämukavina ja negatii-
visina. Etenkin siirtymät elämäntilanteista toiseen oli koettu vaikeiksi ja jopa epäoi-
keudenmukaisiksi, eikä niiden perusteita ollut lapsuudessa tiedetty tai ymmärretty. 
Tällaisia siirtymiä tässä tutkimuksessa olivat tyypillisesti siirtymiset yleisopetuksesta 
erityisopetukseen tai kotoa kodin ulkopuoliseen sijoituspaikkaan. Jotkut lapsuuden 
ja nuoruudenaikaiset tapahtumat ja niiden taustat oli kuitenkin ymmärretty myö-
hemmin.

Tutkittavien elämässä oli jo varhain ollut nähtävissä viitteitä siitä, että kiinnittymi-
nen koulutuspolulle ja sosiaalisiin suhteisiin oli ollut vaikeaa. Heihin oli kohdistettu 
toimenpiteitä, joilla tätä kiinnittymistä on pyritty tukemaan ja syrjäytymisprosessia 
katkaisemaan. Toimenpiteet, kuten kodin ulkopuolelle sijoittaminen, erityisopetuk-
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seen siirtäminen ja vankeusrangaistukseen tuomitseminen eivät olleet tutkittavien 
kohdalla tuottaneet toivottuja tuloksia, sillä rikoskierre on kestänyt useita vuosia. 
Subjektiivisen hyvinvoinnin rakentumisen perusteella parhaiten näyttävät rikoskier-
teestä irtautuneen ne, jotka ovat onnistuneet säilyttämään pitkäkestoisia merkityksel-
lisiä ihmissuhteita ja heikoiten ne, jotka ovat katkeroituneet epäoikeudenmukaiseksi 
kokemistaan elämäntapahtumista.

Avainsanat: Elämänkulku, rikoksen uusija, subjektiivinen hyvinvointi, syrjäytyminen
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esipuhe

Tutkimuksen tekeminen ja tiedeyhteisössä työskenteleminen alkoi tuntua realistiselta 
vaihtoehdolta päästessäni vuosituhannen alkuvuosina Joensuun yliopiston Erityis-
pedagogiikan laitokselle määräaikaiseksi opettajaksi. Heti aluksi haluankin kiittää 
dosentti Kari Ruohoa sekä kannustamisesta uudelle työuralle että ohjauksesta tutki-
muksenteon alkuvaiheessa. Sain ensin työn ohessa tehtyä lisensiaatintutkimukseni, 
vaikka muun työn ja tutkimuksen yhdistäminen oli ajoittain raskasta. Väitöskirjan 
tekeminen edellytti ja mahdollisti useisiin aiheisiin perehtymisen ja koen sen lisän-
neen asiantuntemustani monella tavalla. Tämän väitöstutkimuksen valmistuminen 
merkitsee minulle paljon myös siksi, että valmiiksi saamisen tunne pitkän kesken-
eräisyyden jälkeen on erittäin tervetullut.

Työn nyt lopulta valmistuttua olen iloinen saadessani lausua lämpimät kiitokset 
väitöskirjatyöni ohjaajalle professori Leena Holopaiselle. Leena, kiitos asiantuntevasta 
ohjauksesta, näkökulmien laajentamisesta ja tieteenalan näkökulman kirkastamises-
ta koko tutkimusprosessin aikana. Kiitos myös työelämässä osoittamastasi tuesta, 
jonka avulla olen jaksanut työn ohella viedä tutkimusprosessia eteenpäin. Ajoittain 
eteneminen oli aika maltillista, joten kiitos myös pitkämielisyydestäsi. Lisensiaatin-
tutkimustani ohjasi Leenan ohella professori Hannu Savolainen, jota haluan kiittää 
etenkin kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien käytön tarkasta ja selkeästä ohjauk-
sesta. Kasvatustieteiden ja psykologian osaston johtaja professori Piia Björniä kiitän 
mahdollisuudesta järjestellä työtehtäviäni niin, että tutkimuksen teolle järjestyi työn 
loppuvaiheissa yhtäjaksoista aikaa. Kiitokset työn esitarkastajille, professori Markku 
Jahnukaiselle ja dosentti Matti Kuorelahdelle perehtymisestä tutkimukseeni sekä ke-
hittävistä ja asiantuntevista kommenteista ja kehitysehdotuksista. Matti Kuorelahtea 
kiitän myös suostumisesta vastaväittäjäkseni.

Lämpimät kiitokset KT Virpi Velloselle työn menetelmällisiin ratkaisuihin pereh-
tymisestä. Kiitos, että teit tarkkoja ja oivaltavia havaintoja sekä autoit huomaamaan 
laadullisen tutkimusprosessin raportoinnin kompastuskiviä. Työyhteisöni erityispe-
dagogiikan oppiaineessa ansaitsee suuret kiitokset kannustuksesta työn eri vaiheissa. 
Erityisesti osoitan kiitokseni koko matkan rinnalla kulkeneille KT Aino Äikkäälle, 
KT Minna Mäkihongolle ja KM Päivi Wallingille. Kun työyhteisössä on mukavaa, 
työnteko kuormittaa vain sopivasti ja tutkimuksen tekemiseenkin jää voimia! Työ-
toverilleni dosentti Kristiina Lappalaiselle haluan lausua kiitokset kannustuksesta ja 
erityispedagogisesti avartavista keskusteluista koko tutkimusprosessin aikana. Kiitos, 
ystäväni Tiina, myös niistä työn ja tutkimuksen ulkopuolisista hetkistä, joilla on ollut 
suuri merkitys myös tieteellisen työn ja tutkimuksen eteenpäin viemisessä. Auttaa 
jaksamaan, kun ”kaveri käskee laittaa hommat pakettiin”!

Tämän tutkimuksen tekeminen ei olisi ollut mahdollista ilman neljäntoista miehen 
apua ja osallistumista. He antoivat aikaansa haastatteluihin ja päästivät minut kysele-
mään ja keskustelemaan omasta elämästään. Esitän nöyrät ja kunnioittavat kiitokse-
ni heistä jokaiselle. Kiitän myös Rikosseuraamuslaitosta, joka osaltaan auttoi näiden 
miesten tavoittamisessa. 

Tutkimusraportin laatimisen viime vaiheissa sain arvokasta apua FM Laura Kor-
hoselta kieliasun tarkistamisessa. Kiitos, Laura, tarkoista ja asiantuntevista havain-
noistasi. Kiitän myös kasvatustieteen ylioppilas Tytti Karjalaista korvaamattomasta 
avusta raportin viimeistelyssä.
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Opiskeluaikanani sain ystäviä, joiden kanssa olen saanut ja saan toivottavasti edel-
leenkin jakaa elämän ilot ja surut. Yhteinen kiinnostus erityispedagogiikkaan sävyttää 
keskustelujamme joskus, yhteiset kiinnostuksemme moniin muihin asioihin täyttävät 
keskustelut usein. KM Marja Materon kanssa aloitimme tutkimuksen teon yhdessä 
ja jo opiskelujen alkuvaiheessa tutkimustiemme vei vankilaan. Siellä pysyimmekin 
maisteriopintojen loppuun saakka. Kiitokset Marjalle sen osoittamisesta, että tutki-
muksen tekeminen voi olla erittäin hauskaa. Kiitokset lisäksi Mervi, Sirpa, Outi ja 
Maritta siitä, että olette kannustaneet minua tämän työn tekemisessä ja ennen kaikkea 
siitä, että olette tarjonneet vastapainoa opetustyölle ja tutkimukselle.

Äitini Kaarina ja Isäni Rauli, kiitos kannustuksesta koulutiellä ja opinnoissa sekä 
lapsena että vielä nyt vuosien kartuttuakin. Olette osoittaneet arvostusta valintojani 
kohtaan ja auttaneet kyselemättä ja pyyteettä, vaikkei polkuni ole aina ollut suora 
ja selkeä. Olen uskaltanut tehdä rohkeitakin valintoja elämässäni, kun olen voinut 
luottaa teidän apuunne ja tukeenne silloin, kun sitä on kipeimmin tarvittu. Isä ei 
valmista työtä ehtinyt nähdä, mutta kyllä me hänen kanssaan sen valmistumisesta 
olimme jo sopineet. 

Tutkimusprosessini on väistämättä koskettanut eri vaiheissaan koko perhettäni. 
Olen saanut keskittyä iltaisin ja viikonloppuisin raportin kirjoittamiseen ja tulla val-
miiseen ruokapöytään. Olen ollut poissaoleva. Kiitos, Jukka, että mahdollistit tämän. 
Kiitos myös myönteisestä asennoitumisestasi. Totesit, että jos jotain haluaa saavuttaa, 
näin on toimittava. Tyttäreni Siiri ja Elviira; te olette saaneet joskus kesälomamat-
kan, joka suuntautui vankilalta toiselle äidin aineistonkeruupaikkojen määrittämänä. 
Olette myös saaneet selvitä keskenänne, kun äiti on keskittynyt tutkimukseen ja jopa 
sanoneet olevanne äidin tutkimustyöstä iloisia. Se on minulle tärkeää. Olen myös hy-
villäni siitä, että olemme voineet monipuolisesti keskustella työelämän ja koulutuksen 
merkityksestä ihmisen elämässä. Kiitos, Siiri. Kiitos, Elviira.

Joensuussa 7.9. 2017
Katariina Waltzer
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1  johDanto

Tämän tutkimuksen juuret ovat jäljitettävissä erityisopettajaopintojeni alkuvuosiin Jo-
ensuun yliopistossa 1990-luvun alussa. Olimme opiskelijaryhmänä tutustumassa ala-
asteen toimintaan ja rehtori esitteli meille kouluaan ja työtään. Hän kertoi, että opettajat 
kyllä jo koulun alkuvuosina tunnistavat ne oppilaat, joista sitten vuosien päästä tulee 
rikollisia ja syrjäytyneitä. Hän kertoi siitä ylpeänä ja kytki tämän tunnistamisen ky-
vyn hyvään ammattitaitoon. Nuorelle kirkasotsaiselle erityisopettajaopiskelijalle ajatus 
oli tyrmäävä. Eikö siis koululla ole mitään keinoja tai intressejä puuttua niihin nega-
tiivisiin tekijöihin, joiden myötä lapsen tulevaisuuden uskotaan näyttävän synkältä? 
Tämä johti siihen, että aloin tarkastella koulua ja muitakin yhteiskunnan instituutioita 
aiempaa kriittisemmin ja kiinnittää erityistä huomiotani niihin tekijöihin, jotka näissä 
järjestelmissä tuottavat eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Toimiessani erityisopettajana 
olen valitettavasti todennut, että osa lapsista ja nuorista todellakin kulkee järjestelmään 
rakennetulla sivuraiteella koko koulutuspolkunsa ajan. Tukitoimet saattavat eristää 
lapsen hänen luonnollisesta viiteryhmästään ja pahimmillaan lapsi oppii selviytymään 
vain hyvin segregatiivisessa ympäristössä. Valmiuksia toimia yhteiskunnassa sen sään-
nöillä ja vaatimuksiin vastaten ei välttämättä synny, ja yhteentörmäykset ympäristön 
kanssa alkavat viimeistään, kun institutionaaliset tukitoimet heikkenevät. 

Erityispedagogiikan tieteenalan eräs tehtävä on hankkia sellaista tietoa, jonka 
avulla koko koulutusjärjestelmää on mahdollista kehittää palvelemaan paremmin 
kaikkia järjestelmän jäseniä. Tämän tutkimuksen menetelmäkirjallisuuteen perehty-
essäni tein kiinnostavan huomion. Tarkastellessaan kulttuurintutkimuksen roolia ja 
merkitystä yhteiskuntatieteissä Alasuutari (2012) toteaa sen usein päätyvän tutkimaan 
ilmiöitä, jotka vaikuttavat tavallisen arjen ja elämän kannalta kuriositeeteilta, jopa 
merkityksettömiltä sivuseikoilta. Alasuutari tulkitsee tätä ilmiötä niin, että niin sa-
nottu tavallinen arki ei välttämättä tarjoa symbolisesti kiinnostavia tutkimuskohteita, 
joten kohteet haetaan poikkeavasta tai normaalin reunamilta, marginaaleista. Näin 
uskotaan päästävän käsiksi johonkin, joka kertoo uutta myös tavallisesta, normaalista 
ja yleisestä. Miellän erityispedagogiselle tutkimukselle samankaltaisen roolin suh-
teessa pedagogiikkaan ja kasvatustieteeseen kuin Alasuutari kulttuurintutkimukselle 
suhteessa yhteiskuntatieteisiin. Tutkimalla marginaaleja, poikkeamia ja epätavalli-
suuksia saadaan ilmiöistä selville jotain sellaista, jonka saavuttaminen keskimääräistä 
tutkimalla olisi varsin haastavaa, ellei mahdotonta. 

Tämä väitöskirjatutkimus on laadullinen ja sen aineisto on kerätty haastattelemal-
la. Patton (1990) esittää laadullisen tutkimuksen soveltuvan erityisen hyvin marginaa-
listen ja äärimmäisten ryhmien tutkimukseen, sillä laadullisen tutkimuksen keinoin 
on mahdollista keskittyä pieneen otokseen ja löytää siitä tietoa, jota määrällisin me-
netelmin suurista tutkimusjoukoista ei ehkä löydettäisi. Laadullisella tutkimuksella 
voidaan myös tavoittaa ilmiöistä äärimmäisiä muotoja ja saada näin tietoa, jota ilmiön 
keskimääräisyys tai valtavirta ei tunnista tai tunne. (Patton 1990, 170–171.) Tämän 
tutkimuksen tarkoituksena on selvittää rikoksen uusijoiden elämänkulun kannalta 
merkitykselliseksi koettuja tilanteita, muutoksia ja tapahtumaketjuja sekä niiden kyt-
keytymistä hyvinvoinnin kokemiseen.

Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana samaa tematiikkaa ovat Suomessa 
tutkineet Margit Kyngäs (2000) Lapin yliopistossa tarkastetussa väitöskirjassaan Van-
keus miehen elämänkulussa ja Helena Timonen Joensuun yliopistossa vuonna 2009 tar-
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kastetussa väitöskirjassaan Omin sanoin: Elämän ja muutoksen tarinat vankilasta vapau-
teen. Kyngäs seurasi nuorena rikoksentekijöinä tuomittujen miesten elämää seitsemän 
vuoden ajan ja haastatteli heitä seurannan aikana. Tavoitteena oli selvittää vankeusjak-
son merkitystä miesten elämässä ja sitä, millaiseksi elämä muodostui vankeusrangais-
tuksen suorittamisen jälkeen. Kyngäs käsitteli myös miesten lapsuudenkokemuksia 
tavoitteenaan kuvata lapsuuden kasvuympäristöä ja sitä, millaisena elämänvaiheena 
se näyttäytyi haastatteluajankohtana. (Kyngäs 2000, 36.) Kyngäs totesi, että joillekin 
tutkittaville ensimmäinen vankilakokemus oli käänteentekevä, eivätkä he enää seu-
rannan kestäessä palanneet vankilaan. Suurin osa tutkimusjoukosta kuitenkin jatkoi 
päihteiden käytön ja rikosten tekemisen sävyttämää elämäänsä vapauduttuaan van-
kilasta ja edessä oli uusia tuomioita. (Kyngäs 2000, 228–34.)

Helena Timosen (2009, 11) tutkimuksen kohdejoukko koostui seitsemästä miehes-
tä, jotka oli useaan kertaan tuomittu vakavista väkivaltarikoksista ja joiden tavoitteena 
oli väkivaltaisuudesta luopuminen ja rikosten teon lopettaminen. Timosen kiinnos-
tuksen kohteena olivat muutokset elämänprosessissa, niiden motiivit ja eteneminen 
sekä se, miten marginaalista voidaan murtautua selviämään siviilielämässä (emt., 
38). Timosen haastateltavat kertoivat rikollisesta elämäntavastaan, sen taustoista ja 
ilmenemisestä. Muutostarve oli syntynyt, kun negatiivisia asioita oli kerääntynyt tar-
peeksi ja elämäntapa aiheutti näköalattomuutta ja voimattomuuden tunnetta. Rikol-
lisesta elämäntavasta luopuminen edellytti Timosen haastateltavien mukaan tukea 
ja positiivisten sosiaalisten suhteiden syntymistä korvaamaan aiempia negatiivisia 
vertaisryhmiä. (Timonen 2009, 260.)

Lisensiaatintutkimuksessani (Waltzer 2012) analysoin rikostaustaisten henkilöiden 
(N = 135) hyvinvoinnin kytkeytymistä eri elämänalueille. Keräsin lisensiaatintutki-
mukseni aineiston suomalaisissa vankiloissa vuosina 2006 ja 2007 rangaistustaan suo-
rittaneilta vankeusvangeilta, jotka tuolloin olivat vankilassa toista tai kolmatta kertaa. 
Tutkimuksen päätulos oli, että rikoksia ja vankilajaksoja sisältävän elämänvaiheen pi-
detessä hyvinvoinnin kytkökset koulutukseen ja työelämään heikkenevät ja kytkökset 
perhe-elämään vahvistuvat. Tämä tulos herättää tarkasteltavaksi ainakin kaksi jatko-
kysymystä. Ensimmäiseksi, kuten Kivivuori ja Linderborg (2009, 67) toteavat, perhe-
suhteiden vakaus ja pysyvyys ovat osoittautuneet ongelmakohdiksi vankiaineistoissa, 
joten läheisten ihmissuhteiden ei aina voi odottaa toimivan hyvinvoinnin lähteinä ja 
ylläpitäjinä. Toiseksi, kuten Nordenmark (1999a ja 2004) huomauttaa, hyvinvoinnin 
kytkeytyminen vain yhdelle elämän osa-alueelle heikentää yksilön mahdollisuuksia 
esimerkiksi kompensoida hyvinvoinnin puutteita yhdellä alueella hyödyntämällä hy-
vinvoinnin syntyä toisella. Tässä tutkimuksessa tarkoitukseni on syventyä tarkemmin 
siihen, miten rikoksen uusijoiden hyvinvointi eri elämänalueilla rakentuu.

Tämän tutkimuksen kohdejoukko (N=14) valikoitui lisensiaatintutkimukseni 
(Waltzer 2012) tutkimusjoukosta heiltä itseltään saamieni seurantalupien perusteel-
la. Haastateltavistani 10 oli haastatteluhetkellä vankilassa suorittamassa tuomiota. 
Neljä oli elänyt noin viisi vuotta sellaista elämää, johon ei enää kuulunut ongelmal-
lista päihteiden käyttöä ja rikosten tekemistä, eli he elivät niin sanottua tavallista elä-
mää omissa kodeissaan. Käytän kohdehenkilöistä nimitystä rikoksen uusija. Suomen 
kielessä ei ole sellaista vakiintunutta termiä, joka tarkoittaisi vapautunutta vankia, 
joka syyllistyisi uudelleen sellaiseen rikokseen, josta hänet tuomitaan ehdottomaan 
vankeusrangaistukseen (Hypén 2004, 17). Tilastokeskuksen raportoinnissaan käyttä-
mä rikoksen uusija on määritelty sellaiseksi rirkoksesta vankeuteen tuomituksi, jonka 
historiasta löytyy aiempia vankeusrangaistuksia (Tilastokeskus 2009). Tämä määrit-
tely sopii kaikkiin tutkimukseni 14 kohdehenkilöön.
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Tutkimuksen keskeinen teoreettinen kehys rakentuu elämänkulkututkimuksen 
käsitteistä. Elämänkulkututkimuksessa kiinnostus kohdistuu yksilön kronologisesti 
etenevään elämään ja kehitykseen sekä yhteiskunnalliseen kontekstiin, jossa nämä ta-
pahtuvat. Elämänkulkututkimuksen näkökulmasta elämä jaotellaan vaiheisiin ja siir-
tymiin, jotka vuorottelevat yksilön elämän aikana. Vaiheet ovat kohtalaisen pysyviä 
tilanteita, ja siirtymät tarkoittavat jaksoja, joiden aikana siirrytään vaiheista ja niihin 
liittyvistä rooleista toisiin. (Clausen 1995; Elder 1995; Levinson 1978.) Elämänkulun 
tutkimus valikoitui tutkimukseni keskeiseksi viitekehykseksi, koska siihen perustuu 
myös vahva kriminologinen elämänkuluntutkimuksen perinne. Sampson ja Laub yh-
distivät elämänkulkututkimuksen (esim. Elder 1974) kriminologiseen rikollisen uran 
tutkimukseen (Gottfriedson & Hirschi 1990) ja käynnistivät kriminologisen elämän-
kulkututkimuksen (Sampson & Laub 2016, 326). 

Toinen tutkimuksen keskeinen viitekehys käsittelee subjektiivista hyvinvointia 
(Diener 1984) ja erityisesti sen rakentumista eri elämänalueilla (Diener, Suh, Lucas 
& Smith 1999). Subjektiivinen hyvinvointi tarkoittaa yksilön kokemaa tyytyväisyyttä 
elämäänsä kohtaan sekä positiivisia ja negatiivisia tunne-elämyksiä, joita eri elämän-
alueisiin kytkeytyy. Olen kytkenyt syrjäytymisen käsitteen hyvinvointiin niin, että 
käsittelen syrjäytymisprosessia hyvinvoinnin puutteiden näkökulmasta (vrt. esim. 
Lämsä 2009), jolloin syrjäytymisen ehkäiseminen tarkoittaa pyrkimyksiä yksilön 
hyvinvoinnin tason nostamiseen. (Esim. Suikkanen, Kauppinen & Viinamäki 1996; 
Lämsä 2009; Paananen, Ristikari, Merikukka, Rämö & Gissler 2012.)  Kun hyvinvoin-
titutkimuksessa on viime vuosina haettu hyvinvoinnin kannalta tärkeitä elementtejä, 
kuten selviytymiskeinoja ja hyviä toimintatapoja (mm. Lent & Brown 2008), on syr-
jäytymisen kannalta merkityksellisiksi nähty ulkoisten olosuhteiden lisäksi yksilön 
heikot mahdollisuudet ja valmiudet käsitellä vaikeita tilanteita (mm. Rönkä 1997). 

Tutkimukseni tulososa rakentuu näiden kahden laajan teorian kautta. Tulosluvun 
ensimmäisessä osassa käsittelen haastattelemieni rikoksen uusijoiden elämänkulkua 
sekä siinä ilmenneitä vaiheita ja siirtymiä. Tarkastelen haastateltavien elämantapah-
tumia ja heidän itse niille antamiaan merkityksiä kronologisesti alkaen lapsuuden 
kokemuksista ja edeten koulukokemusten ja muiden nuoruudentapahtumien kautta 
haastatteluhetkeen, jolloin haastateltavat olivat noin 30-vuotiaita. Erityispedagoginen 
näkökulma ohjaa minua kiinnittämään erityistä huomiota erilaisiin interventioihin, 
joita näihin lapsiin, nuoriin ja aikuisiin on yhteiskunnan taholta kohdistettu. Inter-
ventioilla tarkoitetaan tässä koulun ja lastensuojelun toimenpiteitä sekä rikosoikeu-
dellisen seuraamusjärjestelmän toimenpiteitä.

Tulosluvun toisessa osassa käsittelen haastateltavien kokemuksia subjektiivisesta 
hyvinvoinnista. Siinä selvitän, miten eri elämänalueilla (perhe, koulutus/työ, vapaa-
aika, terveys, itse) ilmenevät tapahtumat ja muutokset kytkeytyvät tutkittavien po-
sitiivisiin ja negatiivisiin tunne-elämyksiin. Analysoin hyvinvoinnin rakentumista 
Dienerin ym. (1999) mallin avulla. Mallin tarkoituksena on tarkentaa niitä tekijöitä, 
joista subjektiivisen hyvinvoinnin taustalla olevat yksilölliset mekanismit koostuvat 
(Diener ym. 1999, 277). 

Koska syrjäytyminen koulutuksesta ja työelämästä sekä sosiaalisista verkostoista 
on ollut kohdejoukolleni tyypillistä, tarkastelen hyvinvoinnin rakentumisen ohella 
myös heidän kokemiaan hyvinvoinnin puutteita. Olen käsitellyt kohdejoukkoa tu-
loksissa pääasiassa kokonaisuutena riippumatta haastatteluhetken elämäntilanteesta. 
Toisen tulosluvun lopussa tarkastelen kuitenkin ryhmiä (haastatteluhetkellä vanki-
lassa ja vapaana olevat henkilöt) erillisinä ja analysoin, miten näiden ryhmien hyvin-
voinnin rakentuminen eroaa toisistaan. 
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Syrjäytyminen on elämänkulun eri vaiheisiin liittyvä ilmiö. Ymmärtääkseen so-
siaalista ja kulttuurista syrjäytymistä hyvinvointivaltiossa on siis myös koulutusjär-
jestelmän toiminta otettava huomioon. Koulutus tuottaa syrjäytymistä, vaikka sen 
julkilausuttu tehtävä on kohottaa yhteiskunnallista integraatiota. (Kivirauma & Rinne 
2003, 14–15.) Syrjäytymisprosessin katsotaankin alkavan usein jo koulutuksen kulu-
essa, kun yksilön kyvyt ja taipumukset eivät vastaa koulutusinstituution vaatimuk-
sia. Myrskylän (2012) mukaan 2010-luvulla Suomessa arvioidaan olevan noin 51 000 
nuorta (15–29 -vuotiasta), jotka ovat koulutus- ja työmarkkinoiden ulkopuolella ja 
jotka sen seurauksena ovat ainakin vaarassa syrjäytyä myös muilta elämänalueilta. 
Tämä joukon osuus vastaavasta ikäluokasta on viisi prosenttia. Työllisyysaspektin 
lisäksi syrjäytyminen voi tarkoittaa laajaa ongelmakokonaisuutta, joka tarkoittaa hen-
kistä putoamista yhteiskunnan käytäntöjen ulkopuolelle sekä päihderiippuvuutta ja 
rikollisuutta (Myrskylä 2012, 2), kuten on tapahtunut osalle tämän tutkimuksen koh-
dejoukosta. Syrjäytymisen kustannukset ovat sekä yksilö- että yhteisötasolla korke-
at. Nuoren jäädessä vaille työelämässä tarvittavaa koulutusta, ajautuessa työelämän 
ulkopuolelle ja syrjäytyessä pysyvästi työelämän ulkopuolelle aiheutuu yhteiskun-
nalle noin miljoonan euron menetys siihen mennessä, kun henkilö täyttää 60 vuotta 
(Valtiontalouden tarkastusvirasto 2007, 17).

  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan niitä kokemuksia, joita kohdehenkilöillä on 
elämänkulussaan koulutuksellisten ja sosiaalisten instituutioiden toiminnasta subjek-
tiivisen hyvinvoinnin rakentajana, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää syrjäytymi-
seen johtavia erilaisia polkuja. Syrjäytymisen ehkäisyyn voidaan tähdätä pyrkimällä 
nostamaan yksilön osallisuuden tasoa yhteisössään. Osallisuutta voidaan kohentaa 
sekä parantamalla yksilön valmiuksia, että muovaamalla yhteisön toimintatapoja. 
(Esim. Helne 2003, 74; Poikkeus, Rasku-Puttonen, Lerkkanen, Kuorelahti, Siekkinen, 
Kiuru & Nurmi 2013.) Syrjäytymisen vastakohtana voidaan edellä sanotun perusteella 
pitää yksilöiden elämän vahvaa kytkeytymistä yhteiskunnan keskeisiin toimintoihin.
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2  elämänkulun Rakentuminen

Elämänkulun tutkimuksen voidaan katsoa polveutuvan 1920- ja 30-lukujen taittees-
sa Yhdysvalloissa käynnistetyistä lasten kehitykseen fokusoituneista pitkittäistutki-
muksista, joiden myötä huomio kiinnittyi yksilön kehityksen tarkasteluun pitkään 
jatkuvan seurannan avulla. Kehityspsykologian näkökulmasta käynnistetyt tutkimus-
hankkeet jatkuivat vuosikymmenten ajan ja tutkittavien elämää seurattiin pitkälle ai-
kuisuuteen. Kertyneiden aineistojen analysoimiseksi todettiin tarvittavan monitietei-
siä ja monipuolisempia lähestymistapoja kuin alun perin oli käytössä. Tutkijaryhmien 
sisällä 1960-luvulla syntyneiden innovaatioiden myötävaikutuksella alkoi muotoutua 
tutkimusperinne, jossa kohteena oli elämänkulku. Alusta asti siihen nähtiin liittyvän 
sekä yksilön elämän vaiheet että ympäröivän yhteiskunnan olosuhteet ja muutokset. 
Nuo ensimmäiset tutkimuskohortit olivat syntyneet 1920- ja 30-lukujen aikana ja hei-
dän elämäänsä mahtui merkittävä lama ja useitakin sota-aikoja, joihin kohdistuvalta 
tutkimukselta ei voi välttyä perehtyessään 1900-luvun elämänkulkututkijoiden kir-
joituksiin. (Ks. esim. Clausen 1995; Elder 1998.)

Elämänkulun käsite kuvaa yksilön elämän etenemistä ajassa. Se sisältää tapah-
tumia, suhteita, saavutuksia, epäonnistumisia ja tavoitteita. Elämänkulku koostuu 
vaiheista, joiden yksityiskohtainen sisältö vaihtelee eri yksilöillä, mutta niissä on ha-
vaittavissa samankaltaisuuksia sekä yksilön kehityksen vaiheiden että esimerkiksi 
ikäkohorttien suhteen. Kussakin vaiheessa elämässä on kuvattavissa oleva rakenne, 
joka tarkoittaa fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia olosuhteita. Vaiheille on ominaista 
jonkinasteinen vakaus ja niiden välillä on siirtymävaihe. Siirtymä puolestaan on ke-
hityksellinen ajanjakso, jonka aikana edellisen vaiheen tapahtumat päättyvät ja seu-
raavat alkavat. Siirtymien yhteydessä syntyy myös jatkumoita eri vaiheiden välille. 
(Levinson 1978, 7, 19, 42.) Levinson nimesi vaiheet ikäkausien mukaisesti: lapsuus ja 
nuoruus, varhainen aikuisuus, keskiaikuisuus ja myöhäinen aikuisuus. Vaiheet ovat 
myös päällekkäisiä, joskaan siirtymät eivät ole yleensä kuutta vuotta pidempiä. Vai-
heet muodostavat kehikon, jonka sisälle kehitykselliset jaksot ja konkreettiset tapah-
tumat sijoittuvat. (Emt., 18.) Yksilö on koko elämänsä ajan osa erialaisia sosiaalisia 
verkostoja alkaen perhe- ja ystävyyssuhteista. Näiden vuorovaikutussuhteiden kautta 
tapahtuu valtaosa sosiaalistumisesta, jossa yksilö kiinnittyy sekä läheisiin viiteryh-
miin että laajempaan yhteiskuntaan. (Elder 1995, 112–113.)

Myös Clausen (1995) korosti elämänkulun kehityksellistä luonnetta. Kyse on pro-
sessista, jonka aikana yksilön autonomia lisääntyy suhteessa hänen intentioihinsa 
ja valitsemiinsa toimintatapoihin. Tämä prosessi toteutuu muuttuvassa sosiaalises-
sa ja historiallisessa kontekstissa ja sisältää sekä jatkumoita että niiden katkeamisia. 
(Clausen 1995, 196.) Yksilölliset elämänpolut (pathways) muodostuvat kehityskaaris-
ta (trajectories), ja kehityskaaret sisältävät lukuisia vaiheita ja niiden välisiä siirtymiä. 
Kehityskaaren käsite ohjaa tarkastelemaan erilaisten elämänrakenteessa läsnä olevien 
ilmiöiden pysyvyyttä ja muutosta kehityksen kuluessa. Elämänpolut voivat muuttaa 
suuntaansa esimerkiksi hyvinvoinnin suhteen mutta yksilötasolla niistä on löydet-
tävissä toistuvuutta ja säännönmukaisuuksia. Siirtymät ja käännekohdat voivat olla 
lyhyehköjä ajanjaksoja, joiden aikana tapahtuu siirtyminen elämänvaiheesta toiseen, 
tai yksittäisiä tapahtumia, jotka muuttavat elämänkulun suuntaa. (Clausen 1995, 196; 
White & Wu 2014, 147–148.) Käännekohdat voivat olla objektiivisesti tarkasteltuna 
hyvinkin suuria tai varsin pieneltä näyttäviä siirtymiä elämänrakenteessa. Siirtymän 
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varsinainen merkitys käännekohtana määräytyykin vasta myöhemmin, kun sen seu-
raukset alkavat selvitä ja yksilö antaa sille merkityksen elämänsä tärkeänä tapah-
tumana. Käännekohtia ja siirtymiä käsitellään kirjallisuudessa osin päällekkäisinä 
käsitteinä. (Elder, Downey & Cross 1986, 152; Oravala & Rönkä 1999, 274–275.)

Elämänkulun tutkimus keskittyi 70-luvun lopulle tultaessa lapsuuden ja nuo-
ruuden tapahtumiin ja elinympäristöihin sekä niiden merkitykseen aikuisen elämän 
kannalta. Lapsuus- ja nuoruusiän elämänkulkuteorian tunnistamat kehitysvaiheet ja 
niiden väliset siirtymät ovatkin saaneet runsaasti huomiota ja tunnetaan monipuo-
lisesti. Niillä oletetaan ja on osoitettu olevan merkitystä sille, millaisia piirteitä 20 
ikävuoden jälkeisessä aikuiselämässä on, mutta tuota aikuiselämää ei ole juurikaan 
tutkittu kehityksellisestä näkökulmasta. Pikemmin on ajateltu, että lapsuus ja nuoruus 
ovat vaiheita, joissa kehitystä tapahtuu runsaasti, ja niitä seuraa stabiilimpi aikui-
suus, jonka jotkin piirteet määräytyvät aiemman kehityksen ja siinä merkitykselliseksi 
koettujen tapahtumien myötä. (Levinson 1978, ix–x.) Tätä näkökulmaa tukee myös 
havainto, että aikuiset nimeävät usein elämänsä käännekohdiksi nuoruudenaikaisia 
tapahtumia, joilla uskotaan olleen keskeinen merkitys sille, millaiseksi aikuisiän elä-
mä on muotoutunut (Elder, Gimbel & Ivie 1991, 215). Aikuisen elämässä on havait-
tu olevan merkittäviä muutos- ja kehityskohtia, kuten avioero, sairastumiset ja niin 
sanottu tyhjän pesän ilmiö, jotka eivät ole sidoksissa tiettyihin ikävaiheisiin ja jotka 
voivat aiheutua monenlaisista syistä. Aikuisiässä ei siis myöskään ole osoitettavissa 
tiettyjä ikävaiheita, joissa psykologiset kehitysprosessit käynnistyvät. Siksi Levinson 
piti tärkeänä, että aikuisen elämän tutkimus kohdistetaan yksittäisten tapahtumien 
tai ikävaiheiden sijasta yksilöllisiin elämänkulkuihin. (Levinson 1978, ix–x, 24.) 

Objektiivisesti havaittavat ja subjektiivisesti koetut muutokset yhdessä tarjoavat 
kiinnostavan näkökulman yksilöllisen, koetun elämän ja yhteiskunnan muutosten vä-
liseen vuovaikutukseen. Keskittämällä tarkastelun yhteiskunnan muutoksiin näemme, 
kuinka ne vaikuttavat yksilöllisiin elämänkulkuihin ilman, että yksilöt edes mieltävät 
näitä tapahtumia käännekohdiksi, ja toisaalta subjektiivisen kokemuksen tutkiminen 
kertoo, miten tietoisia yksilöt ovat näistä tapahtumista ja niiden vaikutuksista. (Elder 
ym. 1991, 230.) Antikainen ja Komonen (2003) kuvasivat vastaavaa ilmiötä sosiologis-
ten elämäkerta- ja elämänkulkututkimusperinteiden vastakkainasettelun ja yhteenso-
vittamisen näkökulmasta ja totesivat, että yhteiskunnallisen todellisuuden analyysi jää 
vajaaksi, jos molempia näkökulmia ei huomioida (Antikainen & Komonen 2003, 1).   

Shanahan (2000) on koonnut edellisten vuosikymmenten elämänkulkututkimuk-
sen painopisteitä ja todennut kiinnostuksen kohdistuneen enenevästi siirtymien yksi-
lölliseen ajoitukseen ja järjestykseen. Myös yhteiskunnan laajemmalla muutoksella on 
merkitystä sille, että yksilöt voivat siirtyä työelämään erilaisten koulutushistorioiden 
jälkeen, siirtyä työurilta toisille ja perustaa perheen eri ikävaiheissa ja useampia ker-
toja elämässään. (Shanahan 2000, 667–670.) Vaikka elämäntapahtumien ja siirtymien 
ajoittumisen ja järjestyksen yksilöllisyys on nykyisin tunnistettu, liittyy niihin joitakin 
yleisiä normatiivisia oletuksia, joita ylläpitävät sekä yksilöt itse että ympäröivä yhteisö 
(Seiffge-Krenke & Gelhaar 2008, 33).

Viimeaikainen elämänkulkututkimus on keskittynyt kahteen keskeiseen näkökul-
maan, objektiiviseen ja subjektiiviseen. Objektiivinen dimensio huomioi ikään liittyvät 
sosiaaliset roolit ja niiden muutokset suhteessa institutionaalisiin rakenteisiin, kuten 
koulutukseen ja työelämään. Kiinnostuksen kohteena on roolien ja niiden välisten 
siirtymien järjestys ja ajoittuminen ja edelleen näiden merkitys elämänkulun muotou-
tumiselle. Subjektiivinen dimensio huomioi yksilön oman kokemuksen ja tulkinnan 
rooliensa muutoksesta. Subjektiivinen kokemus sisältää henkilökohtaisen tulkinnan 
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myös siitä, millaisina omaksutut tai saavutetut roolit näyttäytyvät suhteessa yksilön 
viiteryhmiin. (Eliason, Mortimer & Vuolo 2015, 204–205.) 

2.1  SIIRTYMÄT ELÄMÄNKuLuSSA

Elämänkulkuteoria olettaa, että muutokset, eli siirtymät ja käännekohdat, ovat yksilön 
kannalta keskeisiä kehitysprosessien käynnistäjiä, ja tutkimus kohdistuukin usein 
staattiseksi mielletyn elämänrakenteen ohella nimenomaan muutoksiin ja siirtymiin 
(Levinson 1978, 24; Rönkä, Oravala & Pulkkinen 2003, 203). Elämänmuutos saa var-
sinaisen merkityksensä käännekohtana, kun se asettuu osaksi kokonaisuutta. Koko-
naisuuden arvioiminen on mielekästä jälkikäteen, kun yksilö voi arvioida aiemmin 
tapahtuneita asioita ja antaa niille merkityksiä oman elämänkulkunsa ja kehityksensä 
kannalta. (Clausen 1995, 203; Elder ym. 1991, 218; Rönkä ym. 2003, 203.) 

Käännekohdaksi osoittautuvan tapahtuman merkitys on sitä suurempi, mitä use-
ampia muutoksia se on aiheuttanut elämäntilanteeseen (Elder ym. 1991, 228). Useim-
miten aikuiset myös kykenevät löytämään menneestä elämästään useitakin käänne-
kohdiksi mieltämiään tapahtumia tai vaiheita, ja ne myös tuovat elämäntarinaan 
kiinnostavuutta. Henkilöt, jotka eivät osaa nimetä käännekohtia, kuvaavat elämänsä 
olleen latteaa tai yksitoikkoista. (Rönkä ym. 2003, 207.) Tyypillisiä elämänkulun kään-
nekohtien tutkimuksen kohteita ovat siirtymät koulutusasteilta toisille ja edelleen 
työelämään, lapsuudenkodista lähteminen, naimisiinmeno ja perheen perustaminen 
(Shanahan 2000, 667). Siirtymän merkitykseen käännekohtana vaikuttaa myös se, mi-
ten odotettu ja ennalta arvattava siirtymä on. Siirtymä koulusta työelämään tai lapsen 
syntymä naimisiinmenon jälkeen eivät välttämättä ole käännekohtia, jos yksilö kokee 
ne luonteviksi ja tavoitelluiksi vaiheiksi eivätkä ne niin sanotusti käännä kehityskaa-
ren suuntaa yksilön elämänpolulla. (Clausen 1995, 370–373; Shanahan 2000, 667.)

Kun lähtökohtana on, että muutokset saavat merkityksensä yksilön subjektiivi-
sen tulkinnan kautta, voidaan retrospektiivistä ja elämäkerrallista tutkimusta pitää 
mielekkäänä lähestymistapana. Vaikka yksittäisten tietojen paikkansapitävyydestä 
yksilön henkilöhistoriassa voidaan kiistellä, ei hänen uudelleen muotoilemiensa ko-
kemusten merkitystä hänen identiteettinsä muovaajana voida kiistää. (Antikainen & 
Komonen 2003, 11.) Näin voidaan olettaa saatavan olennaista tietoa henkilöltä itsel-
tään juuri kohteena olevasta kokemuksesta ja sen eri tilanteissa saamasta merkityk-
sestä. Yksilön omaa roolia korostetaan myös elämänkulun muovaamisessa, yksilö 
nähdään siis aktiivisena toimijana muutoksiin liittyvissä valinnoissa. Muutostilan-
teiden merkityksiä tutkittaessa kiinnitetään huomiota myös siihen, kuinka paljon ja 
millaisia vaihtoehtoja yksilö kokee hänellä olevan näihin muutoksiin reagoidessaan. 
(Antikainen 1998, 116; Rönkä ym. 2003, 203.) 

Yksilön toiminnan ja kehityksen holistisessa mallissaan Magnusson (1995) esitti 
perusperiaatteet, joihin moderni ja integroitunut käsitys ihmisen toiminnasta ja sen 
kehityksestä tukeutuu. Periaatteissa toistuu ajatus siitä, että toimintaa ja kehitystä tar-
kastellaan yhdessä. Toinen toistuva elementti on yksilön ja ympäristön vuorovaikutus, 
jossa tämä toiminta ja kehitys tapahtuvat. Esimerkiksi perheen vuorovaikutussuhteet 
voivat olla yksilön kehitystä ja mahdollisuuksia tukevia tai niitä rajoittavia. Koulutuk-
sen, työllistymisen ja vaikkapa avioitumisen kannalta on olennaista, tukevatko perheen 
vuorovaikutussuhteet näihin suuntautumista tai näissä menestymistä ja edelleen, mi-
ten perheenjäsenen menestys kyseisillä elämänalueilla vaikuttaa perheen dynamiik-
kaan. (Elder, Downey & Cross 1986, 151.) Prosesseissa on siis samanaikaisesti läsnä 
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sekä yksilö kaikkine ominaisuuksineen että ympäristö olosuhteineen. Tämä johtaa sii-
hen, että näiden prosessien tutkimiseen tarvitaan sekä menetelmällistä että tieteellistä 
variaatiota ja monipuolisuutta. (Magnusson 1992, 120–121; Magnusson 1995, 24–30.)

Elder (1991) on tutkinut miesten käsityksiä elämän käännekohdista ja todennut, 
että kokemusten mieltäminen käännekohdiksi on hyvin yksilöllistä ja samanlaisissa 
olosuhteissa eläneet ihmiset antavat esimerkiksi yhteiskunnan muutoksille hyvin eri-
laisia merkityksiä suhteessa omaan elämäänsä. Hän kuitenkin esittää joitakin yleisiä 
luonnehdintoja ihmisten käännekohdiksi kokemista tapahtumista. Omaa elämäänsä 
tarkastellessaan ihmiset nimeävät käännekohdiksi pääosin positiivisia tapahtumia 
kuten tutkinnon suorittamisen, naimisiinmenon tai uuden työpaikan. Tämä ilmiö 
on havaittavissa myös käänteisenä, eli ihmiset eivät useinkaan hae negatiivisista ta-
pahtumista selityksiä myöhemmille elämäntapahtumille. Miehille oli tyypillistä, että 
käännekohdiksi mielletyt tapahtumat liittyivät usein koulutukseen ja työelämään. 
Tämän Elder esitti liittyvän siihen, että yhteiskunnassa usein miesten oletetaan arvi-
oivan itseään työhön ja koulutukseen liittyvien saavutusten kautta. (Elder ym. 1991, 
228–229 vrt. myös Clausen 1995, 376.)

Nuoruuden ja aikuisuuden välissä tapahtuvat tavallisesti siirtymät koulutuksesta 
työelämään ja lapsuuden perheestä parisuhteen myötä vanhemmuuteen ja omaan 
perheeseen. Kehityksen suunnan ja yksilön onnistumisenkokemuksen kannalta kes-
keistä on se, millaisia näiden siirtymien ajanjaksot ovat sisällöltään, ei se, seuraavatko 
ne toisiaan ennalta arvattavassa ja toivottavassa järjestyksessä. (Rindfuss, Swicegood 
& Rosenfeld 1987, 799.) Siirtymät nuoruudesta aikuisuuteen tapahtuvat usealla elä-
mänalueella ja ajallisesti melko lähellä toisiaan. Opiskelijan rooli muuttuu työntekijän 
rooliksi ja perheenjäsenyys muuttuu lapsesta parisuhteen jäseneksi ja vanhemmaksi. 
Ympäröivä kulttuuri asettaa omat odotuksensa näiden siirtymien ajankohdalle, mutta 
yksilöjen välilläkin odotukset vaihtelevat jonkin verran. Yksilön omilla odotuksilla 
onkin havaittu olevan yhteys siihen, missä iässä ja järjestyksessä siirtymät tapahtuvat. 
(Crockett & Beal 2012, 1736.) Muutokset rooleissa eivät aina tarkoita pysyviä muu-
toksia yksilön ominaisuuksissa tai toimintatavoissa. Usein ne kuitenkin tarkoittavat 
muutosta hänen suhteessaan muihin ihmisiin tai ympäristön odotuksiin ja muokkaa-
vat näin hänen elämänkulkuaan. (Eliason ym. 2015, 206; Oravala & Rönkä 1999, 279.) 

2.2  ELÄMÄNRAKENTEEN OSA-ALuEET

Ihmisen elämässä on kussakin vaiheessa sille ominainen rakenne, merkityksellisten 
asioiden verkosto. Kehitys tarkoittaa tämän elämänrakenteen muutosprosesseja tietyn 
elämänvaiheen ja etenkin niiden välisen siirtymävaiheen aikana. (Levinson 1978, 42.) 
Huolimatta vaiheiden ikään liittyvistä nimityksistä (lapsuus, nuoruus, aikuisuus jne.) 
vaiheiden katsotaan olevan pikemminkin järjestyksen suhteen eteneviä kuin ikäspe-
sifejä. Lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden vaiheet nähdään kaikki oppimisen ja 
kehittymisen aikakausina. (Erikson 1982, 9; Lerner & Ryff 1978, 7; Levinson 1978, 18.)

Elämänrakenteen käsitteen juuret ovat jäljitettävissä psykologisiin vaiheteorioihin 
(mm. Erikson 1968 ja Levinson 1978). Erikson (1968) esitti aikalaiskirjoituksissa käy-
tetyn ”kriisi” -termin tilalle termiä ”elämäntapahtuma”, jotta vältyttäisiin ajatukselta, 
että kehityksen käynnistävät tapahtumat ovat välttämättä luonteeltaan uhkaavia tai 
katastrofaalisia. Termi ”life event” näyttääkin vakiintuneen elämänkaari- ja sittemmin 
elämänkulkututkijoiden käyttöön 1970-luvun kuluessa ja saaneen myös teoreettisesti 
spesifin aseman ja määritelmän. (Erikson 1968, 16, 96; Hultsch & Plemons 1979, 2.)
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Elämänrakenne on ekologinen käsite, joka sisältää fyysisen, sosiaalisen ja kulttuu-
risen elementin sekä yksilön vuorovaikutuksen häntä ympäröivän maailman kanssa. 
Psykologiselta kannalta elämänrakenne koostuu erilaisista kehitystehtävistä, joissa 
onnistuminen tuottaa onnellisuutta ja edesauttaa seuraavien kehitystehtävien ratkai-
semista. Elämänrakenteen käsitteen avulla on yksilön kehityksen tutkimiseen haettu 
välineitä huomioida yhteisö ja vuorovaikutus (Elder & Rockwell 1979, 2; Sinkkonen 
& Pulkkinen 1996, 3; Sugarman 2004, 6). 

Elämänrakenteen keskeisimpiä osa-alueita ovat perhe, työelämä ja siihen liittyvä 
koulutus, terveys sekä vapaa-ajan toiminnat. Erilaiset elämänrakenteen osatekijät ovat 
läsnä samanaikaisesti. Ihminen voi olla samassa elämänvaiheessa esimerkiksi opiske-
lija, työntekijä, puoliso ja vanhempi, mikä tietysti on tutkimuksellisesti huomioitava. 
(Eliason ym. 2015, 206; Pulkkinen, Fyrstén, Kinnunen, Kinnunen, Pitkänen & Kokko 
2003, 5.) Elämänrakenteen kullekin ikävaiheelle tyypillinen sisältö ja siihen liittyvät 
odotukset muuttuvat myös yksilön oman kasvun myötä. Elämänkokemuksen kart-
tuessa yksilö näkee useammanlaisia mahdollisuuksia ja odotukset opiskelun, työelä-
män ja perheen perustamisen suhteen muokkautuvat oman toteutuneen historian ja 
kumuloituneen tiedon myötä monimuotoisemmiksi. (Greene 1990, 189.)

Lapsuusajan merkittävin ympäristö lapsen kehityksen kannalta on perhe. Perhe 
voi tarjota resursseja ja mahdollisuuksia kehityksen tueksi, mutta myös sisältää niin 
sanottuja kehityksen riskitekijöitä. Avioero, perheenjäsenen kuolema tai jokin muu 
suuri muutos voivat olla lapsen kehityksen kannalta vahingollisia. Elämänkulkutut-
kijat eivät kiistä tätä, mutta tutkimuksen kohteena on erityisesti se, millaisia pitkäai-
kaisia vaikutuksia lapsuuden ajan tapahtumilla on ja miten ne näkyvät aikuisen elä-
mässä. Vaikeudet ja hankalat olot lapsena voivat myös kehittää yksilön kykyä selvitä 
vaikeuksista myöhemmin ja parantaa kykyä kokea onnellisuutta ja tyytyväisyyttä 
siitä, mitä ympärillä on. (Elder 1994, 16; Moen & Erickson 1995, 169.)

Perhe on keskeinen elämänrakenteen osatekijä myös aikuiselle. Nykyisin aikui-
sen elämään voi kuulua useita rooleja suhteessa perheeseen ja ne voivat vaihdella 
useitakin kertoja. Avioliittojen solmimiset, erot ja uusien perheiden muodostamiset 
ovat luonteenomaisia elämänkulun tapahtumia ja muokkaavat elämänrakennetta yhä 
monimuotoisemmaksi. (MacMillan & Copher 2005, 858.) Clausen (1995) nosti aikuisen 
ihmisen elämänrakenteen tutkimuksen keskeiseksi käsitteeksi myös roolin. Roolin 
kautta yksilö suhtautuu ympäristöönsä. Rooliin liittyy sekä yksilön itsensä, että ym-
päristön odotuksia ja arvostuksia, jotka ovat kulttuurisidonnaisia ja muuttuvat his-
toriallisessa ajassa. Elämänkulun tutkimuksen kannalta keskeisimmät roolit liittyvät 
ammattiin, avioliittoon ja vanhemmuuteen. (Clausen 1995, 365–366; 388.) 

Elämänkulkunäkökulma sijoittaa yksilön ikäkohorttiin ja siten häntä ympäröivään 
historialliseen aikaan, jossa vuorovaikutus ympäristön kanssa tapahtuu. Kontekstin 
huomioiminen ihmisen kehitystä tutkittaessa tarkoittaa perhe-, suku- ja yhteiskun-
tatason huomioimista. Se on yhteydessä yksilön ikään ja historialliseen aikaan, jossa 
hän kutakin ikävaihetta elää. Historiallinen aika voi tuoda yksilön elämään tekijöitä, 
joiden tapahtuminen ei ole yksilön omista valinnoista riippuvaista. Tällaisina tekijöinä 
mainitaan usein kriisit, sodat ja sosiaaliset muutokset. Ne muodostavat toimintaym-
päristön, jossa yksilöt elävät perhe-elämäänsä, kouluttautuvat ja tekevät työtä, eli 
jossa yksilölliset kehityskaaret etenevät. (Elder 1998, 2; Elder & Rockwell 1979, 2.) 
Yhteisötason huomioiminen yksilön kehityksen tutkimisessa ei ollut elämänkulku-
tutkimuksen alkuvaiheessakaan uusi ajatus, vaan siitä löytyy kytköksiä sosiologiassa 
klassiseksi muodostuneen Thomasin ja Znanieckin (1958) ajatuksiin. He totesivat, 
että yhteiskunnan toiminnan ymmärtäminen edellyttää formaalien organisaatioiden 
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tutkimisen lisäksi niissä tapahtuvien muutosten merkitysten analysointia yksittäisten 
ihmisten elämässä. (Antikainen & Komonen 2003, 1; Thomas & Znaniecki 1958, 1833.)

2.3  KRIMINOLOgINEN ELÄMÄNKuLKuTuTKIMuS

Kriminologia sijoittuu anglosaksisissa maissa yhtenä sosiologian suuntauksena yh-
teiskuntatieteisiin, saksalaisessa tutkimustraditiossa se on lähempänä oikeustieteitä. 
Kriminologialta on odotettu vastauksia kysymyksiin siitä, mistä rikollisuus johtuu ja 
miten siihen tulisi suhtautua. Sosiologiaa lähellä oleva kriminologia alkoi hyödyntää 
elämänkulun tutkimuksen elementtejä samoihin aikoihin kuin elämänkulun tutki-
mus alkoi muotoutua 1930-luvulla. Yksilön ominaisuuksien ohelle nostettiin yhteis-
kunnan ominaisuudet ja erilaiset sosiaaliset verkostot, kun haettiin syitä ja selityksiä 
rikollisuudelle yleensä ja yksilön rikolliselle käyttäytymiselle. (Laine 2007, 66–68.) 
Kriminologinen elämänkulkututkimus voimistui 1960-luvulla ja 1990-luvulla voitiin 
todeta, että elämänkulkunäkökulma oli tullut olennaiseksi osaksi paitsi sosiologista, 
myös kriminologista tutkimusta (Elder 1993, 4; Farrington 2003, 221).

1930-luvun loppupuolella yhdysvaltalaiset Sheldon ja Eleanor Glueck alkoivat 
suunnitella tutkimusta, jolla selvitettäisi, miksi samalla slummiksi kutsutulla asuin-
alueella kasvaneista nuorista osa päätyy hyvään yhteiskunnalliseen asemaan ja osa 
rikollisiksi. He valitsivat tutkimusjoukkoonsa 500 rikoksista seuraamuksia saanutta 
10–17 -vuotiasta poikaa sekä 500 sellaista saman asuinalueen samanikäistä poikaa, 
jotka eivät koulun, oikeuslaitoksen ja vanhemmilta saadun tiedon perusteella olleet 
saaneet kurinpitorangaistuksia. (Sampson & Laub 1995, 25, 47.) Alkoi pitkä seuran-
tatutkimus (ks. esim. Glueck 1956 ja Glueck 1960), jota Glueck & Glueck jatkoivat 
vuoteen 1970 asti ja sen jälkeen seurantaa jatkoivat Robert J. Sampson ja John H. Laub. 
Sampsonin ja Laubin tutkimus kohdistuu erityisesti rikollisiksi määriteltyihin nuo-
riin ja seuranta ulottuu ajankohtaan, jolloin tutkittavat ovat 70-vuotiaita. (Sampson 
& Laub 1995, 47; Sampson, Laub & Wiemer 2006, 466.) Aineiston kiinnostavuudesta 
kertoo sekin, että sitä on analysoitu ja siitä on julkaistu artikkeleita vielä 2010 -luvulla 
(esim. Nagin & Piquero 2010).

Elämänkulkunäkökulman käyttöönotto kriminologiassa tarkoitti huomion kiin-
nittämistä rikollisen uran kannalta keskeisiin elämänvaiheisiin ja niihin liittyviin 
siirtymiin. Jotkut siirtymistä ovat yleensä sidoksissa aikaan, eli liittyvät tiettyihin 
ikävaiheisiin, jotkut eivät. (Sampson & Laub 2001, 23.) Laaja yksimielisyys vallitsee-
kin siitä, että eniten rikoksia tekevät nuoret miehet. Se ei kuitenkaan ole selvää, miksi 
näin on, ja miksi jotkut lopettavat rikosten teon iän karttuessa. (Farrington 2003, 223; 
Gottfredson & Hirschi 2016, 409; Moffitt 1993, 674; Sampson & Laub 2001, 34.) Moffitt 
(1993) toteaa klassisessa artikkelissaan, että epäsosiaalinen käyttäytyminen on omi-
naista monille ihmisille, mutta useimmille se on aikaan ja paikkaan sidonnaista. Väli-
aikainen epäsosiaalinen käyttäytyminen on tavallista, etenkin nuorten keskuudessa, 
mutta pysyvämpi ja pitkään jatkuva epäsosiaalinen käytös on hyvin harvinaista. Hän 
esittääkin, että nuorisorikolliset koostuvat kahdesta hyvin erilaisesta ryhmästä: niis-
tä, joille kyse on ohimenevästä vaiheesta, ja niistä, joille rikollinen ja epäsosiaalinen 
käyttäytyminen on tyypillistä miltei pysyvästi. (Moffitt 1993, 674.) Kriminologiassa 
oli elämänkulkunäkökulmalle tarvetta, koska vaikka iän ja rikollisuuden yhteyttä 
oli selvitetty jo pitkään, olivat lapsuuden aikaisten käyttäytymispiirteiden yhteydet 
myöhempään rikoskäyttäytymiseen jääneet vähälle huomiolle. (Moffitt 1993, 678; 
Sampson & Laub 1990, 609.)
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Kriminologinen elämänkulkututkimus on kiinnostunut pääasiassa kolmesta ai-
heesta: rikollisuuden ja epäsosiaalisen käyttäytymisen yksilöllisestä kehittymisestä, 
eri ikävaiheisiin liittyvistä riskitekijöistä sekä elämäntapahtumien merkityksestä ke-
hitykselle (Farrington 2003, 221–222). Vaikka epäsosiaalinen käyttäytyminen voi olla 
pysyvää yksilön elämänkulussa, sosiaaliset siteet työelämässä, perheessä ja yhteisössä 
kuitenkin selittävät rikollisen käyttäytymisen eroja aikuisena (Sampson & Laub 1990, 
609). Käyttäytymisen pysyvyys on myös nähtävä monimutkaisempana tapahtumi-
en ketjuna kuin vain lapsen epäsosiaalisena käyttäytymisenä, joka johtaa rikolliseen 
käyttäytymiseen nuorena ja aikuisena. Yhteyksiä voidaan hakea lapsuuden olosuhtei-
den, sosiaalisten suhteiden ja persoonallisuudenpiirteiden sekä aikuisuuden monen-
laisten sosiaalisten ongelmien väliltä. (Sampson & Laub 1994, 525–526.) Perinteisillä 
rikollisuutta ennustavilla lapsuuteen liittyvillä tekijöillä (esim. sosiaaliset ongelmat, 
köyhyys, alhainen älykkyys, vanhempien heikko ohjaus) voidaan ennustaa rikollisen 
käyttäytymisen alkamista nuoruusiässä. Ne eivät kuitenkaan toimi ennustajina sille, 
miten rikolliselta uralta onnistutaan siirtymään pois. (Laub, Nagin & Sampson 1998, 
236 – 237; Sampson & Laub 2003, 584.)

Rikollisesta elämäntavasta luopumiseen ovat yhteydessä varhaisaikuisuuden 
elämäntapahtumat, kuten työllistyminen ja avioituminen. (Laub, Nagin & Sampson 
1998, 236–237.) Esimerkiksi avioituminen vähentää rikollista toimintaa tehokkaasti, 
jos rikollinen toiminta ei ole ollut kovin intensiivistä. Runsaasti rikoksia tekevien 
käyttäytymistä avioituminen ei muuta. Toisaalta eroaminen lisää heidänkin rikollista 
käyttäytymistään. (Blokland & Nieuwbeerta 2005, 1224–1225.)
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3  suBjektiivisen hyvinvoinnin 
Rakentuminen

Moore ja Keyes (2003, 5) määrittelevät hyvinvoinnin fyysiseksi ja henkiseksi ter-
veydeksi sekä kognitiiviseksi toimintakyvyksi. Maailman terveysjärjestö WHO taas 
määrittelee perustamiskirjassaan terveyden fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi 
hyvinvoinniksi (WHO 1947). Näin siis terveys voi olla osa hyvinvointia tai hyvinvointi 
osa terveyttä. 

Psykologiassa psyykkistä hyvinvointia on aiemmin pyritty kuvaamaan psyykkis-
ten ongelmien avulla ajatellen, että toisaalta masennus, ahdistus tai muu psyykkinen 
oireilu ja toisaalta hyvinvointi ovat saman dimension ääripäitä. Jos masennusta esiin-
tyy, ei esiinny hyvinvointia ja päinvastoin (vrt. Ellonen 2008, Keyes 1998, 121¸ Konu 
2002; Ryff 1995, 99). 1950-luvulta eteenpäin tutkimus alkoi kuitenkin huomioida myös 
positiiviset ilmiöt ja kiinnostui siitä, mitä on yksilön hyvinvoinniksi kokemien tunte-
musten taustalla (van Hoorn 2007,1). Diener (1984) esitti hyvinvoinnin määritelmien 
koostuvan kolmesta kategoriasta: 1) kokonaisuutta normatiivisesti arvioivat määritel-
mät, joihin sisältyy ajatus siitä, millaista elämän pitäisi olla, 2) elämään tyytyväisyyttä 
korostavat määritelmät, joissa arvio on informantin itsensä antama ja 3) positiivisia 
emotionaalisia kokemuksia korostavat määritelmät, joissa joko keskitytään positiivis-
ten kokemusten yleisyyteen tai niille alttiuteen.

Mooren ja Keyesin (2003) mukaan hyvinvointitutkimuksen painopiste kääntyi 
negatiivisten ilmiöiden puuttumisesta positiivisten etsimiseen 1950-luvulla elämän-
laadun tutkimuksen, ikääntymiseen liittyvän tutkimuksen ja stressinhallinnan tutki-
muksen menetelmien kehittyessä. Elämänlaadun tutkimuksen myötä hyvinvoinnin 
käsitteeseen liittyi subjektiivisen kokemuksen aspekti hyvän kokemuksesta ja hyvästä 
henkilökohtaisen ja sosiaalisen elämän toiminnasta. Ikääntymisen tutkimus toi hyvin-
vointitutkimukseen näkemyksen siitä, että menettämisen ja muutoksen kokemuksista 
voi luopumisen sijaan seurata mukautumista ja uusia innovaatiota. Elämänmuutok-
sista aiheutuvan stressin tutkimuksesta opittiin, että parhaiten näyttävät selviytyvän 
ne, jotka käyttävät apunaan sosiaalisia verkostoja. (Moore & Keyes 2003, 5-8.) 2000-lu-
vun psykologinen hyvinvointitutkimus tarkastelee myös positiiviseksi miellettyjä il-
miöitä kuten henkinen kestokyky, selviytymiskeinot ja hyvä toimintakyky (Lent & 
Brown 2008, 6).

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävät toimet ja niihin suun-
tautuva tutkimus ovat varsin usein keskittyneet yhteen kapea-alaiseen ja selkeästi 
määriteltyyn hyvinvoinnin osa-alueeseen ja kohdentuneet hyvinvointia heikentäviin 
tekijöihin. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi päihteidenkäyttö, ongelmallinen käyttäy-
tyminen, teiniraskaudet, nuorisorikollisuus ja mielenterveysongelmat. Hyvinvointi 
on nähty paitsi ongelmakäyttäytymisen puuttumiseksi myös positiiviseksi koettujen 
ominaisuuksien, kuten akateemisten, sosiaalisten ja taiteellisten taitojen läsnäoloksi. 
Tutkimus on jo 1980-luvulta lähtien todennut, että ongelmallisilla tekijöillä on taipu-
mus kasautua, eli ongelmat yhdellä hyvinvoinnin osa-alueella nostavat niiden riskiä 
myös muilla alueilla. Pitkittäistutkimusten suosion kasvu ja menetelmällinen moni-
puolistuminen ovat tuottaneet uutta tietoa varsinkin ongelmien kasautumisesta ja 
ennustettavuudesta. (Moore & Keyes 2003, 2–3.)

Hyvinvointi voidaan siis nähdä monisyisenä subjektiivisia, psyykkisiä ja sosiaa-
lisia piirteitä sisältävänä käsitteenä, jonka ymmärtäminen vaatii kaikkien seikkojen 
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huomioon ottamista. Hyvinvointi koostuu tällöin itsensä hyväksymisestä, muihin 
ihmisiin sitoutumisesta, itsenäisyydestä, mahdollisuuksista hallita ympäristöään, 
elämän tarkoituksellisuudesta ja ihmisenä kasvamisen tunteesta. (Kamp Dush & 
Amato 2005, 608; Keyes & Ryff 1998, 164–165; Korkalainen & Kokko 2008, 272; Ryff 
1995, 99.) 

3.1 SuBJEKTIIVINEN hYVINVOINTI OSANA hYVINVOINTIA

Hyvinvointitutkimuksen laajasta kentästä tarkastellaan seuraavissa alaluvuissa 
yksilön kokemaa eli subjektiivista hyvinvointia. Subjektiivisen hyvinvoinnin tutki-
mus määrittyy elämään tyytyväisyyden ja positiivisten affektien välisten suhteiden 
selvittämisestä. (Diener 1984, 543). Ryff (1989) määrittelee samoilla komponenteilla 
käsitteen psykologinen hyvinvointi, jonka hän siis nimeää onnellisuuden operationa-
lisoiduksi tutkimuskäsitteeksi (Ryff 1989, 1069). Molemmat käsitteet ja niiden konst-
ruktio perustuvat pitkälti Bradburnin (1969) laajaan tutkimukseen, jossa hän osoitti 
positiivisten ja negatiivisten affektien erillisyyden. Alkuperäistekstissä (Lucas, Diener 
& Suh 1996) käytettiin englannin kielistä termiä affection, jonka suomenkielisenä vas-
tineen käytän tässä tutkimuksessa termiä affekti. Affection voidaan suomentaa useilla 
positiivis- ja negatiivissävytteisillä sekä neutraaleilla tunteisiin liittyvillä termeillä (ks. 
esim. HS-sanakirja). Tunne-termin käyttäminen affection-termin suomennoksena olisi 
siis ollut myös perusteltua. Suomenkielisessä psykologisessa kirjallisuudessa Diene-
rin käyttämään käsitteeseen on kuitenkin viitattu termillä affekti, ja sen sisältö on 
selitetty esimerkiksi mielialaksi tai taipumukseksi kokoea tietynlaisia tunteita (vrt. 
Vilkkumaa 2006, 73). 

Elämään tyytyväisyyttä kuvaava komponentti on luonteeltaan kognitiivinen, ko-
kemusten positiivisuuden komponentti puolestaan affektiivinen elementti. Positiivi-
sen affektiivisen elementin rinnalle nostivat Andrews ja Whitey (1976) negatiivisen 
affektiivisen elementin, jonka he osoittivat itsenäiseksi, eri asioihin korreloituvaksi 
tekijäksi. Myös Lucas, Diener ja Suh (1996) osoittivat positiivisten affektien ohella 
negatiivisten emotionaalisten reaktioiden olevan itsenäinen kolmas tekijä subjektii-
visen hyvinvoinnin koostumisessa. (Lucas, Diener & Suh 1996; Pavot, Diener, Colvin 
& Sandvik 1991, 194.) Näin siis päädyttiin kolmeen komponenttiin: tyytyväisyys elä-
mään, positiiviset affektit ja negatiiviset affektit. Tyytyväisyys elämään voi koskea 
joko tiettyä elämänaluetta tai kokonaisuutta, tässä määrittelyssä se säilytettiin kui-
tenkin yhtenä komponenttina. (Diener 1984, 547; Diener, Emmons, Larsen & Griffin 
1985, 71; Ryff 1989, 1069.) 

Subjektiivisen hyvinvoinnin käsite on hyvin lähellä onnellisuuden käsitettä. Brad-
burn puolestaan käytti onnellisuuden synonyyminä psykologista hyvinvointia (Brad-
burn 1969, v). Onnellisuus taas lienee yksi ihmisiä kiinnostavimmista ja halutuim-
mista tavoitteista elämässä (kooste van Hoorn 2007, 1). Tavallisissa keskusteluissa 
onnellisuudella viitataan hetkellisesti koettuihin miellyttäviin tunteisiin ja yhtä lailla 
yleiseen arvioon elämän tyydyttävyydestä ja koetusta hyvinvoinnista. Onnellisuuden 
erilaiset konnotaatiot tekevät siitä tutkimuksen näkökulmasta hankalasti lähestyttä-
vän, mutta yhteistä erilaisille määrittelyille näyttää kuitenkin olevan kokemuksen 
positiivisuus ja sen henkilökohtaisuus. (Vrt. Diener & Ryan 2009, 391.)

Onnellisuuden tutkimukseen on haettu ratkaisua hyvinvoinnin käsitteen avulla, 
kuitenkin niin, että hyvinvointi on silloin rajattu yksilön subjektiiviseen kokemuk-
seen ja tulkintaan omasta tilanteestaan ja sen aiheuttamista tunnereaktioista. Wilson 
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(1967) tarkasteli 60-luvulla aiempien vuosikymmenten onnellisuutta käsittelevien tut-
kimusten mittareiden luotettavuutta ja totesi reliabiliteetin olevan kohtalaisen hyvä. 
Validiteetti sen sijaan näytti melko heikolta, minkä hän tulkitsi johtuvan käsitteen 
monitahoisuudesta ja kulloistenkin mittareiden yksipuolisuudesta. (Wilson 1967, 
294–295.) Kaksi vuosikymmentä myöhemmin Diener (1984) totesi tutkimusalueen 
kehittyneen Wilsonin artikkelin jälkeen merkittävästi ja listasi 15 sellaista subjektiivi-
sen hyvinvoinnin tutkimiseen käytettyä mittaria, joissa ilmiötä mitattiin usean (7 – 24) 
kysymyksen avulla. Diener katsoi mittareiden kehittämisen olleen keskeinen tekijä 
myös onnellisuuden ja etenkin subjektiivisen hyvinvoinnin käsitteiden määrittelyn 
täsmentymisen kannalta. (Diener 1984, 543–546).

Onnellisuuden tutkimisen välineeksi vakiintui 70-luvulle tultaessa subjektiivisen 
hyvinvoinnin käsite, joka oli operationalisoitavissa ja näin ollen mitattavissa. Tällä 
tavoin subjektiivinen hyvinvointi vakiintui tutkimuksessa käytettäväksi onnellisuut-
ta miltei vastaavaksi käsitteeksi. Subjektiivisen hyvinvoinnin tutkimuksessa ollaan 
kiinnostuneita siitä, millaisilla tavoilla ja miksi ihmiset muodostavat elämästään 
positiivisen käsityksen sekä kognitiivisella että affektiivisella tasolla. (Diener 1984, 
542; van Hoorn 2007, 2.) Frey ja Stutzer (2012) totesivat onnellisuuden ja subjektii-
visen hyvinvoinnin käsitteiden suhteesta, että terminä onnellisuus on sujuvampi ja 
ymmärrettävämpi, mutta tieteellisen tutkimuksen välineeksi tarvitaan eriytyneempi 
subjektiivisen hyvinvoinnin käsite (Frey & Stutzer 2012, 659).

Subjektiivista hyvinvointia mitataan useimmiten kyselylomakkeella, jossa hen-
kilö arvioi omia tunnekokemuksiaan tai yleistä tyytyväisyyttä elämäänsä tai sen 
osa-alueisiin. Erilaisten mittareiden keskinäistä vastaavuutta on tutkittu paljon, ja 
tulokset vaihtelevat sen mukaan, kohdistuuko kysely juuri käsillä olevaan aikaan ja 
tilanteeseen vai kysytäänkö asioita retrospektiivisesti. Validiteetin kohottamiseksi on 
käytössä myös havainnointiin perustuvia mittareita, joiden on todettu hyvin pitkälti 
tukevan kyselytutkimusten tuloksia. (Diener & Ryan 2009, 391.) Koska subjektiiviselle 
hyvinvoinnille on vaikea löytää yleisesti hyväksyttyä ja yksiselitteistä määritelmää, 
eikä sillä näin ollen myöskään ole selkeää teoreettista taustaa, määrittyy se käytettyjen 
mittareissa käytettyjen käsitteiden ja niiden aihealueiden kautta (van Hoorn 2007, 
3). Subjektiivisen hyvinvoinnin käsitteiden ja rakentumisen tarkastelu syrjäytyneiksi 
määriteltyjen (Myrskylä 2012) rikoksen uusijoiden kokemusten avulla antaa mah-
dollisuuden selvittää niitä tekijöitä, joista subjektiivinen hyvinvointi koostuu silloin, 
kun kohdejoukon on osoitettu kokevan monenlaisia hyvinvoinnin puutteita (Hypén 
2004; Lämsä 2009).

3.2 SuBJEKTIIVISEN hYVINVOINNIN OSA-ALuEET

Vuosituhannen vaihteessa subjektiivisen hyvinvoinnin tutkimuksen painopiste oli 
siirtynyt yksittäisten selittävien muuttujien kuvaamisesta onnellisuuden taustalla 
toimivien mekanismien löytämiseen (Diener, Suh, Lucas & Smith 1999, 276). Diener 
ym. (1999) esittävät varsinaisen käsitteenmäärittelyn sijaan, että subjektiivinen hyvin-
vointi muodostaa tieteellisen tutkimuksen yleisen kentän pikemmin kuin yksittäisen 
käsitejärjestelmän. Kyseisen kentän tutkimuskohteet esitetään taulukossa 1. Affekti 
toimii yleisotsikkona mielialalle ja tunteille, joilla kuvataan ihmisen arviota elämän-
tapahtumaan reagoimisesta
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taulukko 1. subjektiivisen hyvinvoinnin komponentit (Diener, suh, lucas & smith 1999, 277 
mukaan) 

positiivinen affekti Negatiivinen
 affekti

Elämään 
tyytyväisyys

Elämänalueeseen 
tyytyväisyys

ilo syyllisyys 
ja häpeä

halu muuttaa 
elämää

työ

Riemu surullisuus tyytyväisyys 
nykyiseen elämään

perhe

tyytyväisyys ahdistus 
ja huoli

vapaa-aika

ylpeys viha tyytyväisyys 
menneeseen

terveys

mieltymys stressi tyytyväisyys 
tulevaisuuden-

näkymiin

taloustilanne

onnellisuus masentuneisuus läheisten käsitykset 
yksilön elämästä

itse

hurmio kateus oma viiteryhmä

Subjektiivisen hyvinvoinnin mittaaminen perustuu tutkittavien omaan arvioon ko-
kemuksistaan ja tunteistaan. Näyttää siltä, että tyytyväisyys ulkoisiin olosuhteisiin 
korreloi hyvinvoinnin kanssa heikommin kuin tyytyväisyys omaan itseen ja sisäisiin 
tekijöihin. Ulkoisista tekijöistä kuitenkin tulotaso näyttää olevan yhteydessä hyvin-
vointiin niin, että korkeammissa tuloryhmissä henkilöt kokevat subjektiivisen hyvin-
vointinsa paremmaksi kuin matalissa tuloryhmissä. Koko yhteisön elintason nousu ei 
kuitenkaan nosta jäsenien kokemusta hyvinvoinnista. Työttömyys vaikuttaa subjek-
tiiviseen hyvinvointiin heikentävästi, mutta tarkempi tarkastelu osoittaa, että kyse on 
työhön liittyvän tyytyväisyyden vaikutuksesta, sillä työttömät, joilla on vastuullaan 
kodinhoito, ovat yhtä hyvinvoivia kuin työssäkäyvät. (Diener 1984, 552–556.) Aikuis-
ten hyvinvointitutkimuksessa työllisyys kuitenkin nousee merkittäväksi tekijäksi, ei 
kuitenkaan pelkästään taloudellisen tilanteen kautta, vaan merkityksellisiä ovat myös 
työn tuomat sosiaaliset kontaktit sekä työn vaikutus ajan hallintaan (Horstmanshof, 
Punch & Creed 2008, 108).

Teoreettisesti hyvinvoinnin kokemuksen syntymistä ja rakentumista on perintei-
sesti lähestytty kahdesta suunnasta. Bottom up -teoriat selittävät hyvinvoinnin ko-
kemuksen syntyvän useista mielihyvää tuottavista kokemuksista ja tapahtumista. 
Top down -teoriat puolestaan lähtevät siitä, että ihmisen yleinen positiivinen rea-
gointitapa johtaa kokemusten ja tapahtumien positiiviseen tulkintaan ja sitä kautta 
hyvinvointikokemukseen. (Diener 1984, 565.) Tellegren ym. (1988) tutkivat kaksosten 
erilaisia persoonallisuudenpiirteitä ja havaitsivat, että geneettiset tekijät selittävät jopa 
yli puolet taipumuksesta positiiviseen reagointitapaan ja alle puolet taipumuksesta 
negatiiviseen tunnereaktioon (Tellegren 1988, 1035). 

Vaikka perimän osuus hyvinvoinnin kokemisessa on osoitettu, ovat kontekstiin ja 
tilanteeseen liittyvät seikat edelleen merkittäviä hyvinvointikokemuksen muodostu-
misen kannalta. Yksittäisiä usein raportoituja huomioita ovat esimerkiksi, että naimi-
sissa olevat kokevat itsensä useammin hyvinvoiviksi kuin naimattomat tai lesket ja 
naiset useammin kuin miehet. Myös ikä näyttää olevan merkityksellinen tekijä, sillä 
hyvinvoinnin taso koetaan korkeimmaksi nuorena ja vanhana, matalimmaksi keski-
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iässä. (van Hoorn 2007, 6.) Diener osoitti jo vuonna 1984, että ulkoisilla olosuhteilla 
on vain vähän merkitystä hyvinvoinnin kokemisen kannalta. Suurtenkin muutosten, 
kuten työttömäksi joutumisen tai aviopuolison menettämisen kaltaiset kokemukset 
laskevat yksilön kokemaa hyvinvoinnin tasoa hetkellisesti, mutta ihmisillä on taipu-
mus palata omalle tyypilliselle tasolleen ajan kuluessa. Kuitenkin jotkut pitkittäistut-
kimukset osoittavat, että kaikki eivät sopeudu negatiivisiksi koettuihin muutoksiin 
hyvin ja koetun hyvinvoinnin taso voi jäädä pysyvästi alhaisemmaksi kuin ennen 
muutosta. (Diener 1984, 542; Diener 2013, 665.)

Myöskään tulotason suhde hyvinvoinnin kokemiseen ei ole selkeä tai suoravii-
vainen. Oman tulotason tuoma kokemus näyttää olevan riippuvainen siitä, mihin 
tilannetta verrataan. Vertailukohteet nykymaailmassa saattavat löytyä median luo-
masta mielikuvasta, joka ei vastaa useimpien ihmisten omaa elämäntapaa ja luo näin 
ylimitoitettuja odotuksia. Mahdollinen tulotason nousukaan ei siksi välttämättä joh-
da kokemukseen subjektiivisen hyvinvoinnin kohoamisesta. Kokemukseen vaikuttaa 
myös se, millaisia mahdollisuuksia yksilöllä on ansaittujen rahojen käyttämiseen ja 
millä tavoin hän arvostaa ostettuja hyödykkeitä tai palveluja. Tulotason ja hyvinvoin-
tikokemuksen kompleksisuutta lisää vielä se, että kausaalisuhde toimii myös toisin-
päin: henkilöt, jotka tuntevat voivansa hyvin, päätyvät parempaan tulotasoon kuin 
vähemmän hyvinvointia kokevat. (Diener 2013, 663–664.)

Lent (2008) esitti mallin, jossa psyykkisen hyvinvoinnin prosessit toimivat väli-
neinä subjektiivisen hyvinvoinnin parantamiseen. Omien tavoitteiden asettaminen ja 
niiden suuntaan eteneminen, sitoutuminen merkityksellisiin toimintoihin ja toimintaa 
tukeva sosiaalinen vuorovaikutus (psyykkisen hyvinvoinnin prosessit) edesauttavat 
henkistä kasvua ja merkityksellisyyden kokemusta sekä jäsentävät elämän tarkoi-
tuksellisuutta, joita pidetään subjektiivisen hyvinvoinnin kriteereinä. (Lent & Brown 
2008, 9.)

3.3  SuBJEKTIIVISEN hYVINVOINNIN MERKITYS YKSILÖLLE JA 
YhTEISÖLLE

Tutkijoiden kiinnostus on viime aikoina kohdistunut subjektiivisen hyvinvoinnin 
edellytysten lisäksi myös sen seurauksiin. Tähän on ohjannut pitkittäistutkimusten 
tuoma havainto, että koettu hyvinvointi ei ainoastaan koostu jostain vaan toimii myös 
ennustavana tekijänä myöhemmille kokemuksille ja konkreettisille tapahtumille. (Di-
ener 2013, 664.) Diener ja Ryan (2009) ovat koonneet subjektiivisesta hyvinvoinnista 
koituvia hyötyjä ja todenneet niiden kohdistuvan neljälle osa-alueelle. Hyvinvointiin 
kuuluvan elämään tyytyväisyyden tason kohoaminen parantaa yksilön terveyttä, 
työllistymistä ja tulotasoa, sosiaalisia suhteita sekä yhteisöllistä hyödyllisyyttä. (Di-
ener & Ryan 2009, 392.) 

Edellä jo viitattiin tulotason ja subjektiivisen hyvinvoinnin kompleksiseen suhtee-
seen. Avioliiton solmimisen merkitys hyvinvoinnin kannalta vaikuttaa yhtä monimut-
kaiselta. Korrelaatio on tunnustettu, eli naimisissa olevat ihmiset kokevat enemmän 
subjektiivista hyvinvointia kuin naimattomat, eronneet tai lesket. Kausaalisuhteen 
osoittaminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista, vaan on huomioitava myös koetun hy-
vinvoinnin tason merkitys avioitumiselle. Itsensä hyvinvoiviksi kokevat ihmiset avi-
oituvat muita useammin, ja avioliitot, joissa puolisot voivat hyvin, kestävät pitkään. 
Klassinen kysymys onkin, lisääkö avioliitto onnellisuutta vai menevätkö onnelliset 
ihmiset naimisiin. (Diener 2013, 664; Stutzer & Frey 2006.) Vaikka avioliiton ja työelä-
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mässä menestymisen tiedetään olevan yhteydessä subjektiiviseen hyvinvointiin, on 
selvittämättä onko näillä tekijöillä itsessään merkitystä koetun hyvinvoinnin tasolle 
(Diener 2013, 664).

Aikuisena koetulla subjektiivisella hyvinvoinnilla on yhteyksiä lapsuuden koke-
muksiin. Taipumus positiiviseen affektiin lapsuus- ja nuoruusiässä ennustaa korkeaa 
elämään tyytyväisyyden tasoa aikuisuudessa. Negatiivisella affektilla ei ole vastaa-
vanlaista ennustearvoa, mikä voi selittyä sillä, että negatiivinen reagointi on tilan-
nesidonnaisempaa kuin positiivinen. (Coffey, Warren & Gottfried 2015, 1414–1415.) 
Positiivisilla tunne-elämyksillä on niin ikään osoitettu olevan terveyttä edistäviä 
fysiologisia vaikutuksia, negatiivisilla terveyttä heikentäviä. Nuoret, jotka arvioivat 
subjektiivisen hyvinvointinsa tason korkeaksi, elävät terveempinä ja pidempään kuin 
alhaisemmaksi hyvinvointinsa arvioivat. (Diener 2013, 664.)  

Lasten hyvinvoinnin tutkimuksen volyymi on kasvanut varsinaisesti vasta kulu-
van vuosituhannen aikana. Aluksi se fokusoitui paljolti aineelliseen hyvinvointiin ja 
ongelmallisena nähtiin köyhyyden aiheuttamat hyvinvointipuutteet niin kansainvä-
lisissä vertailuissa kuin pohdittaessa varallisuuden ja hyvinvoinnin epätasaista ja-
kautumista vauraidenkin valtioiden sisällä. (Ben-Arieh, McDonell & Attar-Schwartz 
2008.) Lasten hyvinvointi kytkeytyy selkeästi heidän perheidensä hyvinvointiin. 
Perhe ensisijaisesti tarjoaa lapselle ne edellytykset, joilla hän voi kasvaa terveeksi 
ja menestyväksi aikuiseksi. Toisaalta perheen mahdollisuuksia näiden edellytysten 
tarjoamiselle säätelee yhteiskunnan lasten kasvatukseen ja hoitoon tarjoama tuki. 
(McLanahan 2000, 703.)

Liddle ja Carter (2015) totesivat, että edelleenkin lasten subjektiivisen hyvinvoin-
nin tutkiminen perustuu vahvan teoreettisen kehyksen sijasta, ja osin sen puuttuessa, 
mittareihin, joilla koetetaan tavoittaa ilmiöstä olennainen. Mittareissa toistuvia teemo-
ja ovat olleet myönteinen käsitys itsestä, positiivisten tunteiden kokeminen ja hyvät 
suhteet perheenjäseniin ja vertaisiin. (Liddle & Carter 2015, 176 – 177.) Sisällöllisesti 
lasten hyvinvointiin on liitetty ajatus siitä, että elämän tulisi koostua useista erilai-
sista toiminnoista. Hyvä lapsuus koostuu kuulumisesta useisiin viiteryhmiin, kuten 
koulu, harrastusryhmät ja perhe, sekä monipuolisista kiinnostuksen kohteista. (Esim. 
Nordenmark 2004, 115.)

Vanhempien merkitystä lasten kasvuympäristössä on tutkimuksessa käsitelty 
monin tavoin ja sen perusteella voidaan todeta ainakin, että vanhemmilla sinänsä ja 
vanhempien kanssa tapahtuvalla vuorovaikutuksella on merkittävä yhteys siihen, 
millaiseksi muodostuvat lapsen asenteet, uskomukset, toimintatavat ja arvot (Casas, 
Coenders, Cummins, Gonzaléz, Figuer & Malo 2008, 197).

3.4 SuBJEKTIIVINEN hYVINVOINTI JA SYRJÄYTYMISpROSESSI

Suomalaista syrjäytymistutkimusta on tehty aluksi sosiaalipolitiikan parissa ja se on 
kytkeytynyt vahvasti työttömyyteen. Myöhemmin myös muut elämänalueet ja niillä 
ilmenevät marginaalit ovat olleet tutkimuksen kohteina. Jyrkämä (1986) sitoo syr-
jäytymisilmiön voimakkaasti työttömyyteen, vaikka toteaakin ilmiön olevan laaja ja 
monitahoinen. Kuluneiden neljän vuosikymmenen aikana syrjäytymisen käsitettä on 
määritelty ja jaoteltu monin tavoin, mutta edelleen Jyrkämän huomiot käsitteen on-
gelmallisuudesta ja epäselvyydestä samoin kuin sen käytöstä ilman selkeää käsitystä 
sitä, mihin sillä viitataan (Jyrkämä 1986, 37–38), tuntuvat pitävän pintansa. (Vrt. Helne 
1994; Myrskylä, 2012; Paananen ym. 2012; Notkola ym. 2013.) 1980-luvun syrjäytymis-
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keskustelussa oli mukana myös perhe-elämä mahdollisena syrjäytymisen paikkana. 
Sipilä (1985, 73) määrittelee syrjäytymisen yksilön heikoksi yhteydeksi yhteiskuntaan 
ja keskeisimmiksi yhteyksiksi juuri yhteydet työ- ja perhe-elämään.

Yhteistä erilaisille lähestymistavoille on se, että syrjäytyminen on konnotaatioltaan 
negatiivinen ilmiö, jota tulee ehkäistä ja jonka riskejä etsitään torjuntamielessä. Syrjäy-
tymisen vastakohtana voidaan edellä sanotun perusteella pitää vahvaa kytkeytymis-
tä yhteiskunnan keskeisiin toimintoihin. Syrjäytymisen ehkäisyyn voidaan tähdätä 
pyrkimällä nostamaan yksilön osallisuuden tasoa yhteisössään. Osallisuutta voidaan 
kohentaa sekä parantamalla yksilön valmiuksia että muovaamalla yhteisön toimin-
tatapoja. (Esim. Helne 2003, 74; Poikkeus, Rasku-Puttonen, Lerkkanen, Kuorelahti, 
Siekkinen, Kiuru & Nurmi 2013). Syrjäytyminen voidaan nähdä myös hyvinvoinnin 
puutteina, jolloin sen ehkäiseminen tarkoittaa pyrkimyksiä yksilön hyvinvoinnin 
tason nostamiseen. (Esim. Suikkanen, Kauppinen & Viinamäki 1996; Lämsä 2009; 
Paananen, Ristikari, Merikukka, Rämö & Gissler 2012.) 

Sosiaalipoliittinen syrjäytymisen tutkimus juontaa juurensa hyvinvointivaltiossa 
ongelmallisiksi koettujen elementtien, eli köyhyyden ja huono-osaisuuden syiden ja 
olemuksen tutkimukseen. Huono-osaisuuteen liittyy taloudellisten tekijöiden lisäksi 
kasautuvia ja ylisukupolvisiakin piirteitä. Huono-osaisia ovat näkökulmasta riippuen 
erilaiset ihmisryhmät, joiden kyky toimia yhteisössä on jollain tavoin heikentynyt. 
(Helne & Karisto 1992, 217–219; Parikka 1994, 51–53; Sandberg 2016, 190–195; Siljander 
1996, 8; Vähätalo 1994, 11–13.) Köyhyys taas on suhteellista, jolloin yksilön tilannetta 
verrataan ympäristön toimeentulon tasoon, tai absoluuttista, jolloin mahdollisuuksia 
toimeentuloon ja tarpeiden tyydytykseen ei todellisesti ole (esim. Ritakallio 1994, 170). 

Syrjäytymisen käsitettä käytettiin usein 1980-luvun yhteiskunnallisessa keskus-
telussa ja sitä alettiin lähestyä myös tutkimuksen keinoin. Ajankohta selittyy Hel-
neen ja Kariston (1992) mukaan sillä, että talouskasvu oli voimakasta ja yhteiskun-
nan hyvinvoinnin taso nousi, mikä antoi tilaa tarkastella sellaisia ryhmiä, jotka jäivät 
tämän kasvun ulkopuolelle. Samanaikaisesti työelämän vaatimukset muuttuivat ja 
teknologian kehitys asetti uudenlaisia taitovaatimuksia työntekijöille, mikä vähensi 
aiemman ammattitaidon arvoa. Paitsi koulutuksen, myös asumisen ja esimerkiksi 
päihteiden käytön tutkimukset asettuivat osaksi syrjäytymisen tutkimusta. (Helne & 
Karisto 1992, 518–519.) 

Koulutustaso muodostui viimeistään 1990-luvulla miltei kansalaisuuden määrittä-
jäksi (Siljander 1996, 9; Suikkanen, Kauppinen & Viinamäki 1996, 149). Koulutuksen 
merkitys yksilön elämänhistorian kannalta on huomioitava, jos halutaan ymmärtää 
sosiaalisen syrjäytymisen mekanismeja hyvinvointiyhteiskunnassa (Rinne & Kivirau-
ma 2003, 14). Ajautuminen ulos koulutusjärjestelmästä ennen ammattiin kvalifioivaa 
tutkintoa johtaa todennäköisesti myös ulosajautumiseen useilta muilta yhteiskun-
nan foorumeilta. Siinä, missä koulutusjärjestelmän tarkoitus on integroida yksilöt 
yhteiskuntaan ja tuottaa tarvittavia kvalifikaatioita, se myös tuottaa marginaaleihin 
asettuvia yksilöitä, joiden toimintamahdollisuudet yhteiskunnassa ovat heikot. Tämä 
koulutuksellinen syrjäytyminen on siis instituutiossa itsessään syntyvää ja järjestelmä 
yrittää sitä myös ehkäistä. Koulussa heikosti menestyville on tarjolla erityisjärjestelyjä 
ja heihin kohdistetaan interventioita, joiden tarkoituksena on ehkäistä koulutuksellis-
ta syrjäytymistä. (Siljander 1996, 9–11.)

Helne ja Karisto (1992) nostavat yhdeksi syrjäytymiskeskustelun ansioksi sen, että 
syrjäytymiskäsitteistön analyysissä on yksilölliset hyvinvointiongelmat sidottu yh-
teiskunnallisten ongelmien tarkasteluun. Kyse on köyhyyden ja huono-osaisuuden li-
säksi useista muistakin ilmiöistä, jotka jakavat yhteiskunnan jäsenet enemmistöihin ja 
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vähemmistöihin. Syrjäytymiskeskustelu on osoittanut, että sellaisilla vähemmistöillä, 
joiden valta ja arvostus ovat vähäisiä, on heikommat toimintamahdollisuudet tällaisen 
vähemmistön jäsenyys voi sinällään olla syrjäytymisriski tai hyvinvointiuhka. (Hel-
ne & Karisto 1992, 522–523.) Järvinen ja Jahnukainen (2001) kehottavatkin kohdis-
tamaan katseen marginaaleissa olevien ihmisten subjektiivisen hyvinvoinnin mah-
dollisuuksiin sen sijaan, että pyrittäisiin löytämään selkeitä rajalinjoja syrjäytymisen 
määrittelyyn (Järvinen & Jahnukainen 2001, 145).

Marginaaleissa oleminen ei aina tarkoita syrjäytymistä, etenkin kun huomioidaan, 
että marginaalit voivat olla positiivisia ja haluttuja asemia. Syrjäytymisriskistä on 
kyse silloin, kun sijaitaan sellaisessa marginaalissa, jossa hyvinvoinnin edellytykset 
ovat heikot ja jonka sosiaalinen status on matala. Nämä ovat asemia, joihin yksilöt 
eivät yleensä hakeudu, vaan niihin ajaudutaan ja ongelmat eri elämänalueilla, ku-
ten koulutuksen, työelämän, perhe-elämän ja sosiaalisten suhteiden alueilla, alkavat 
kasautua. Syrjäytymisprosessin kannalta keskeisimmät ongelmat ilmenevät silloin 
työn ja toimeentulon puutteena, yksinäisyytenä ja liiallisena päihteidenkäyttönä sekä 
rikollisuutena. (Järvinen & Jahnukainen 2001, 143–145.) Hyvinvoinnin edellytysten 
heikkous ei automaattisesti johda syrjäytymiseen. Merkitystä on myös yksilön hen-
kilökohtaisilla kyvyillä käsitellä hankalia tilanteita ja ottaa vastaan apua (ks. esim. 
Rönkä 1997, 152). Syrjäytymisen ja subjektiivisen hyvinvoinnin kokemuksen tarkas-
telu yhdessä tarjoaa kiinnostavan ja monipuolisen näkökulman marginaalissa elävän 
henkilön elämänkulun tutkimiseen.
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4  tutkimustehtävä ja -kysymykset

Tämän erityispedagogisen tutkimuksen tavoitteena on tarkastella niitä tekijöitä, joita 
syrjäytyneiksi määritellyt (Järvinen & Jahnukainen 2001; Myrskylä 2012) henkilöt 
itse pitävät tärkeinä oman elämänpolkunsa muotoutumisen ja koetun hyvinvoinnin 
kannalta. Metsämuuronen (2006) toteaa, että ihmistieteissä tarvitaan tyypillisesti yh-
teistyötä lähitieteiden kanssa sekä teoreettisen perustan kokoamisessa että aineiston 
käsittelyssä. Elämänkulun käsitteistö on syntynyt ja kehittynyt psykologian tieteen-
alalla, hyvinvoinnin tutkimuksen juuret löytyvät sosiologian parista. Nämä näyttävät-
kin olevan kasvatustieteiden tyypillisimmät yhteistyökumppanit ja tarjoavat toimivaa 
käsitteistöä myös erityispedagogiselle tutkimukselle. (Vrt. Metsämuuronen 2006, 19.) 
Erityispedagogiikkaan tutkimuksen kiinnittää selkeimmin kohderyhmä. Yhteiskun-
nan marginaaliryhmiä tutkimalla tavoittelen yleisistä instituutioista ja tutkittavista 
jotain sellaista tietoa, jota ei voi tavoittaa tutkimalla pelkästään valtavirrassa eläviä.

Elämänkulku ja hyvinvointi muodostavat tutkimuksen keskeisen viitekehyksen. 
Tarkoituksena on peilata tämän viitekehyksen tarjoamien käsitteiden sisältöä tutki-
musaineistoon sekä analysoida näiden käsitteiden suhteita toisiinsa (vrt. Tuomi & 
Sarajärvi 2009, 18). Vastaajajoukossa on sekä rikollisen uransa päättäneitä että edelleen 
sillä jatkavia henkilöitä. Ennen aineistonkeruuta pidin mahdollisena saada molem-
mista ryhmistä samansuuruisen vastaajajoukon. Ryhmien vertailu oli tuolloin keskei-
senä elementtinä molemmissa tutkimustehtävissä. Aineistonkeruun aikana ja analyy-
sin alkuvaiheessa totesin, että vastaajajoukon käsitteleminen kahtena ryhmänä ei olisi 
ollut perusteltua, joten kohdensin tutkimustehtävät koko vastaajajoukkoon. Kuten 
Frankel ja Devers (2000) toteavat, on laadullisessa tutkimuksessa mahdollista tehdä 
muutoksia tutkimustehtäviin, jos alustava analyysi antaa tähän aihetta. Muutostar-
ve voi syntyä nimenomaan siksi, että tutkijan taustaoletukset osoittautuvat aineiston 
valossa paikkansapitämättömiksi. (Frankel & Devers 2000, 254.) Tällä perusteella pää-
dyin tarkastelemaan ryhmien välisiä eroavaisuuksia vain subjektiivisen hyvinvoinnin 
rakentumisen sisällä toisen tutkimustehtävän loppuosassa.

Tutkimuskysymykset:

1. Millainen on ollut rikoksen uusijan elämänkulku?

Tätä tehtävää varten selvitän ensin, millaisia vaiheita ja siirtymiä haastateltavien 
elämänkulku on sisältänyt. Sitten tarkastelen sitä, millaisia merkityksiä haastateltavat 
antavat kokemilleen elämänvaiheille ja siirtymille. 

2. Miten subjektiivinen hyvinvointi rakentuu rikoksen uusijan elämänvaiheissa ja si-
irtymissä?

Tätä tehtävää varten selvitän ensin, miten positiiviset ja negatiiviset tunne-elämykset 
sijoittuvat kohdejoukon eri elämänalueille. Sitten tarkastelen, mistä positiiviset ja 
negatiiviset affektit koostuvat. Lopuksi selvitän, miten rikollisen uransa päättäneiden 
ja sillä edelleen jatkavien haastateltavien positiivisten ja negatiivisten affektien sisällöt 
eroavat toisistaan.
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5  tutkimuksen menetelmälliset 
lähtÖkohDat

Tässä luvussa asemoin tämän tutkimuksen laadullisen tutkimuksen kenttään. Perus-
telen myös tekemiäni menetelmällisiä valintoja, jotka koskevat sekä aineiston keruuta 
että analyysin kulkua. Selvitän lisäksi omaa tutkijan asemaani tutkimusprosessin eri 
vaiheissa.

Laadullinen tutkimusote perustuu ja kohdistuu siihen todellisuuteen, jossa eläm-
me. Se pyrkii huomioimaan tutkittavien todellisuuden sellaisena kuin he sen kokevat, 
ja siinä huomiota on kiinnitettävä myös tutkijan todellisuuteen, josta käsin hän ilmiötä 
lähestyy ja tekee havaintoja ja tulkintoja. Tutkijan merkitys aineistonkeruun työkaluna 
on keskeinen, etenkin kun kyseessä on kasvokkain tehty haastattelu, joka väistämättä 
on vuorovaikutteinen tapahtuma. Tutkija itse on työkaluna myös muissa aineiston 
käsittelyn ja tulosten tarkastelun vaiheissa. (Bogdan & Biklen 2003, 4; Hogan, Dolan 
& Donnelly 2011, 18.) 

Tämän tutkimuksen kohteena ovat haastateltavien kokemukset ja heidän näille ko-
kemuksille antamansa merkitykset. Laadullisen tutkimuksen kentässä tämä tutkimus 
asemoituu fenomenologiseksi, jossa tutkijan tekemä tulkinta nähdään keskeisenä osa-
na aineiston analyysiä. Bogdanin ja Biklenin (2003) mukaan fenomenologisen tutki-
muksen tarkoituksena on ymmärtää, millaisia merkityksiä yksilöt antavat tapahtu-
mille ja tilanteille, joita he kokevat omassa elämässään. Käsitteellistämällä yksilöiden 
kokemuksia uskotaan voitavan konstruoida sitä todellisuutta, jossa yksilöt elävät ja 
josta käsin he tekevät ratkaisuja omassa elämässään. (Bogdan & Biklen 2003, 23.) 
Fenomenologiassa pyritään pääsemään käsiksi ilmiöihin mahdollisimman puhtaina, 
sellaisina kuin ne ovat. Ontologisesti siis taustalla on ajatus, että ilmiöissä on jotain 
sellaista, joka on olemassa havainnoitsijan taustaoletuksista huolimatta. Kieli ja vuoro-
vaikutus nähdään keinoina ilmiöistä tehtyjen havaintojen kuvaamiseen, vertaamiseen 
ja jakamiseen. Vuorovaikutuksen tavoitteena on tällöin sen löytäminen, mikä yhdistää 
havaintoja ja vaikuttaa näin olevan ilmiötä puhtaimmillaan, ”kaikkien” jakamaa. (Vrt. 
Huusko, Paloniemi 2006, 164.)

Fenomenologinen tutkimussuuntaus ei ole filosofiselta taustaltaan tai käsitteiden 
käytön puolesta tarkkarajainen tai yhtenäinen. Yhdistävänä tekijänä voidaan kuiten-
kin pitää kytkeytymistä Edmund Husserlin (1859–1938) kirjoituksiin ilmiöiden ja ole-
vaisen luonteesta. Husserl esitti, että päästäkseen mahdollisimman lähelle totuutta, 
on havaintoa pelkistettävä alkutekijöihinsä. Tätä aritmetiikan filosofian tutkimukses-
sa syntynyttä ajatusta Husserl pyrki levittämään myös muille tieteenaloille. Ihmi-
sen käyttäytymisen tutkimuksessa Husserl totesi tarvittavan yksilön kokemuksen 
kuvaamista, joten tutkijan ja tutkittavan on kommunikoitava kielen avulla. Tutkijan 
on huomioitava tutkittavan oma kokemus ja pyrittävä tulkitsemaan sitä tutkittavan 
elämismaailma huomioiden. (Backman & Himanka 2014.) Pelkän todellisuuden se-
littämisen lisäksi on Husserlin mukaan etsittävä erilaisia tapoja, joilla se todellistuu, 
eli rakentuu mielekkääksi. (Backman 2017, 17). Husserl etsi totuutta ja oletti sen löy-
tyvän tutkimalla koettujen ilmiöiden ja tapahtumien suhdetta sellaisenaan olemassa 
olevaan, ennalta annettuun. Idealismista ja realismista käytävään keskusteluun hän 
siis asemoitui niin, että jotakin sellaisenaan olevaa on olemassa. (Backman & Himanka 
2014; Geniusas 2005, 326; Kupiainen 1994, 6.) Husserlin mukaan humanistisissa tie-
teissä kiinnostuksen kohteena ovat ihmiset persoonina, yksilöllinen elämä ja toiminta 
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sekä tämän toiminnan tulokset. Elämä tapahtuu sosiaalisessa viitekehyksessä, jossa 
elämme erilaisten yhteisöjen osina. Yksilöt liittyvät yhteisöön tietoisuutensa kautta, 
ja heidän toimintaansa ohjaavat myös yhteisöön liittyvät oletukset, odotukset ja asen-
teet. (Husserl 1965, 150.)

Husserlin oppilas ja toisena fenomenologian perustajana pidetty Martin Heideg-
ger (1889–1976) katsoi, että yhteys havainnon ja totuuden välille löytyy tasolta, jolla 
ihminen omassa elämismaailmassaan rakentaa itseään ja maailmaansa. Olennaista on 
sen huomioiminen, että ihminen voi havainnoida ja ymmärtää maailmaa vain käsit-
täessään itsensä maailman luonnolliseksi osaksi. Totuus voi syntyä vain sosiaalisessa 
kontekstissa ja vuorovaikutuksessa, jonka välineenä on kieli. Heidegger korosti, että 
ihminen on ympäristönsä kanssa jatkuvassa vuorovaikutuksessa, eikä se edellytä ihmi-
sen aktiivisuutta. Totuus paljastuu tässä vuorovaikutuksessa puheen kautta, ja yhtei-
nen kieli on edellytys sille, että ymmärrämme toinen toisiamme. (Kupiainen 1994, 6–8.) 

Heideggerin pohdinnat totuudesta ja sen löytymisen vuorovaikutuksellisista edel-
lytyksistä ovat ymmärtämistä korostavan ajattelusuuntauksen taustalla. Hermeneutti-
seksi filosofiaksi kutsutun suuntauksen merkittävä edustaja on Hans-Georg Gadamer 
(1900–2002), jonka sanotaan palauttaneen ymmärtämisen käsitteen osaksi totuuden 
hakemista vastaliikkeenä objektivistisille käsityksille tiedon olemassaolosta ja saa-
vutettavuudesta. Gadamer nostaa esiin objektiivisuuden ongelman humanistisissa 
tieteissä: kuinka etäännyttää itsensä tutkimuksen kohteesta ja samalla mieltää itsen-
sä erottamattomaksi osaksi tuota kohdetta, inhimillistä todellisuutta? Tätä ongelmaa 
voidaan hänen mukaansa lähestyä, kun tutkija asettuu aitoon dialogiin tutkittavansa 
kanssa. (Oesch 1994, 11.) 

 Edellä esitetyt filosofiset suuntaviivat ohjaavat tämän tutkimuksen suhtautumis-
ta tietoon. Otan siis annettuna olettaman, että jotain tietoa on olemassa riippumatta 
havaitsijasta. Tähän tietoon on mahdollista päästä käsiksi sosiaalisessa vuorovaiku-
tuksessa tutkijan ja tutkittavan välillä. Vuorovaikutuksen välineenä ovat pääasiassa 
kielelliset ilmaisut, ja ilmaisujen pelkistäminen vie tutkijaa lähemmäs yhteisesti jaet-
tua tietoa ilmiöstä. Ymmärryksen ja yhteisesti jaettujen tulkintojen edellytyksenä on 
dialogi tutkijan ja tutkittavan välillä. Nämä filosofiset suuntaviivat ovat kasvatustie-
teellisen laadullisen tutkimuksen taustalla yleisiä ja niiden pohjalta syntyneiden tutki-
musmenetelmien kirjo on laaja (Eskola & Suoranta 2003, 25–31). Erittelen menetelmäl-
lisiä ratkaisuja tarkemmin seuraavissa aineiston käsittelystä kertovissa alaluvuissa

5.1  TuTKIMuKSEN KOhDEJOuKKO

Rikoksen uusijan elämänrakennetta ja hyvinvointia käsittelevän lisensiaatintutkimuk-
seni (Waltzer 2012) aineistonkeruun yhteydessä kysyin vankilassa toista tai kolmatta 
kertaa olevilta osallistujilta (N=135) halukkuutta osallistua seurantaan ja lupaa olla 
heihin yhteydessä noin viiden vuoden seuranta-ajan kuluttua. Sain suostumuksen 99 
osallistujalta. Sain lokakuussa 2013 Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksiköstä 
osallistujien suostumusten perusteella muodostetun aineiston, joka sisälsi tiedot osal-
listujien saamista vankeustuomioista edellisen aineistonkeruun ajankohdasta lukien. 
Näiden tietojen perusteella aloitin kohdejoukon valinnan.

Kohdejoukoksi tavoittelin lisensiaatintutkimukseni (Waltzer 2012) tutkimusjou-
kosta sellaisia henkilöitä, jotka eivät edellisen aineistonkeruun (2006–2008) jälkeen 
olleet saaneet vankeustuomioita, ja sellaiset, jotka vuoden 2013 lokakuussa olivat 
suorittamassa vankeustuomiota. Pattonin (2003) mukaan laadullisen tutkimuksen 
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kohdejoukko voidaan valita tarkoituksenmukaisuusperusteella. Tämä tarkoittaa, että 
satunnaisuuden sijasta valitaan tutkittavaksi nimenomaan henkilöitä, joilla tiedetään 
olevan tutkimustehtävän kannalta olennaisia kokemuksia tai ominaisuuksia. Jos 
nämä kokemukset tai ominaisuudet ovat harvinaisia, on laadullinen lähestymistapa 
erityisen sopiva ilmiöiden tutkimiseen. Kohdejoukon valinnassa voidaan kiinnittää 
huomiota myös siihen, että joukko sisältäisi mahdollisimman suuren varianssin tut-
kittavien ilmiöiden suhteen. (Patton 1990, 170–171.) Valitsin alkuperäisestä (N=135) 
joukosta Rikosseuraamuslaitokselta saadusta aineistosta sellaiset henkilöt, joilla ei 
seuranta-aikana ollut todettu rikollista toimintaa ja sellaiset, jotka tänä aikana olivat 
olleet vankilassa useita kertoja ja olivat vankilassa aineistonkeruun aikanakin. 

Vankilassa syksyllä 2013 olleita henkilöitä lähestyin vankilahenkilökunnan avul-
la. Soitin kuhunkin vankilaan ensin johtajalle ja sen jälkeen hänen nimeämälleen 
vastuuhenkilölle. Sain näin toimitettua ensin haastateltaville kirjeen, jossa kerroin 
tutkimuksesta ja kysyin heidän halukkuuttaan osallistua tutkimukseen. Kirjeen 
saaneista 12 henkilöstä kymmenen suostui haastateltavaksi. Sovin vankilan 
henkilökunnan kanssa haastattelun käytännönjärjestelyistä, ja kaikista vankiloista 
löytyi haastatteluun sopiva tila sekä henkilökunnalta aikaa tilanteen järjestämiseen.

Tuomiotta yli viisi vuotta olleita oli alkuperäisessä tutkimusjoukossa 20, ja heistä 
tavoitin haastateltavaksi neljä henkilöä. Heidän tavoittamisekseen minulla oli käy-
tössäni tutkittavien antamat suostumuslomakkeet, joihin osa oli laittanut läheisten 
yhteystietoja ja kehottanut olemaan näihin yhteydessä tutkittavan tavoittamiseksi. 
Yksi haastateltava löytyi saadun puhelinnumeron perusteella nopeasti, sain häneen 
puhelinyhteyden ja sovimme haastattelusta. Lisäksi käytin maistraattien osoitepalve-
lua, josta löysin nimen ja suostumuslomakkeessa olevan syntymäajan perusteella 17 
henkilön osoitetiedot. Yhdistelemällä erilaisten numeropalveluiden ja sosiaalisen me-
dian tietoja osoitetietoihin sain puhelinyhteyden vielä viiteen henkilöön. Kaikki viisi 
olivat aluksi halukkaita tulemaan haastateltaviksi, mutta hankalien ja epäsäännöllisten 
elämäntilanteiden vuoksi kolme haastattelua lopulta peruuntui ja vain kaksi toteutui. 
Pelkän osoitetiedon perusteella kävin etsimässä neljää henkilöä, joista yksi suostui 
haastateltavaksi. Kahta en tavoittanut, ja yksi sopi haastattelun, mutta perui sen seu-
raavana päivänä. Jäljelle jääneille kahdeksalle henkilölle lähetin kirjeen, jossa kerroin 
tutkimuksesta ja pyysin yhteydenottoa puhelimitse, mutta en saanut yhtään vastausta. 

Kohdejoukko muodostuu 14 miehestä, joista kymmenen oli haastatteluhetkellä 
suorittamassa tuomiotaan vankilassa ja neljä ei ollut viimeksi kuluneen viiden vuoden 
aikana saanut vankeustuomioita eikä syyllistynyt sellaisiin rikoksiin, joista tuomioita 
olisi voinut tulla. Kaikilla oli kuitenkin takanaan sellainen elämänvaihe, jonka aikana 
he olivat syyllistyneet rikoksiin ja saaneet useita vankeustuomioita. Haastatteluhet-
kellä suurin osa haastateltavista (n=10) oli iältään 27–37 -vuotiaita, heistä seitsemän 
ikä asettui välille 30–33 vuotta. Kaksi oli vielä alle kolmenkymmenen ja kaksi reilusti 
yli neljänkymmenen.

5.2  AINEISTONKERuu

Keräsin tämän tutkimuksen aineiston haastattelemalla. Haastattelupaikan valinnan 
suhteen tilanteita on syytä tarkastella kahdessa ryhmässä. Haastateltavista kymmenen 
oli haastatteluhetkellä vankilassa, joten paikan ja ajankohdan sopiminen eteni kunkin 
vankilan käytänteiden ja henkilökunnan avuliaisuuden ehdoilla. Pyysin haastattelua 
varten tilaa, jossa on mahdollisuus keskustella rauhassa kahden kesken ja jossa on mah-
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dollisuus sulkea ovet. Tilanteissa on huomioitava sekä haastateltavan että vierailijan ja 
muiden vankien yksityisyys, ja haastattelupaikaksi valikoitui suljetuissa vankiloissa 
useimmiten vankilan vierailutila sellaisena ajankohtana, ettei muita vankeja tai vierai-
lijoita ollut paikalla. Tilan neutraaliutta (vrt. Eskola & Suoranta 2003, 90) verrattuna 
muihin mahdollisiin vankila-alueen tiloihin en voi haastateltavien kannalta arvioida, 
mutta kysyessäni tilan sopivuutta, kukaan haastateltavista ei pitänyt sitä ongelmana. 
Avovankiloissa tilana saattoi olla kokoushuone tai jonkun työntekijän työhuone. Näis-
täkin tiloista löytyi aina mahdollisuus asettua istumaan saman pöydän ääreen. 

Neljä haastateltavista asui omassa asunnossaan haastatteluhetkellä. Yksi kutsui 
minut kotiinsa haastattelemaan, ja haastattelu tapahtui keittiön pöydän ääressä kah-
vin juonnin ohessa. Haastateltava valitsi paikaksi kotinsa itse, joten voin olettaa, ettei 
hän kokenut asiaa hankalaksi. Kolme haastattelua tehtiin haastateltavien kotikuntien 
kirjastoissa. Sain kirjastoista käyttööni ryhmätyötiloja, joissa ei ollut muita asiakkaita 
ja joiden ovet oli mahdollista sulkea haastattelun ajaksi. Tarjosin näitä paikkoja haas-
tateltaville ja varmistin heiltä, että paikka on sopiva. 

Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että tutkija kerää aineistoa tutkittavien 
luonnollisessa ympäristössä. Tällöin tutkijan on mahdollista tehdä sellaisia havaintoja 
tutkittavien elinympäristöstä, jotka eivät esimerkiksi haastattelun kuluessa tule pu-
heeksi. (Creswell 2003, 181.) Niiden haastateltavien osalta, jotka eivät olleet vankilassa 
tämä tilanne toteutui oikeastaan vain yhden kohdalla, kun haastattelu tapahtui hänen 
kotonaan. Kirjasto ei ollut kenellekään sellainen ympäristö, jossa he olisivat muuten 
viettäneet aikaansa. Vankila oli toki se ympäristö, jossa siellä haastatellut parhaillaan 
elivät, ja jotkut olivat viettäneet vankilassa suuren osan aikuiselämästään. Haastatte-
lut tapahtuivat siis pääasiassa tiloissa, joissa haastateltavat eivät tavallisesti oleskele, 
mutta tilat mahdollistivat kahdenkeskisen keskustelun.

Eskola ja Suoranta (2003, 86–87) esittävät neljä haastattelutyyppiä, jotka ovat struk-
turoitu haastattelu, puolistrukturoitu, haastattelu teemahaastattelu ja avoin haastat-
telu. Näiden joukossa käyttämäni tapa asettuu puolistrukturoidun haastattelun ja 
teemahaastattelun välimaastoon. Olin jäsentänyt tutkimuksen kohteet teemoiksi ja 
laatinut kuhunkin teemaan valmiita kysymyksiä. Tarkoitukseni ei kuitenkaan ollut 
esittää kaikkia kirjoitettuja kysymyksiä kaikille haastateltaville, vaan varmistaa, että 
kaikki teemat käsitellään haastattelun aikana ja että keskustelu etenee joustavasti. 
Teemaluettelon avulla oli siis tarkoitus kontrolloida, että kaikki teema-alueet käydään 
haastattelun kuluessa läpi, ja valmiiden kysymysten tarkoitus oli varmistaa, että löy-
dän sopivia tapoja tarkentaa kulloistakin teemaa tai siirtyä teemasta toiseen.

Haastattelurungon (liite 1) lisäksi mukanani oli edellisen aineistonkeruun (Walt-
zer 2012) perusteella tehty lyhyt kooste haastateltavan elämänkulusta. Olin kirjannut 
siihen iän, koulutustietoja, työhistoriaa, silloisen tuomion perusteet sekä asumiseen, 
perheeseen ja parisuhteeseen liittyviä tietoja (liite 2). Näiden avulla saatoin haastat-
telutilanteessa muotoilla kysymyksiäni esimerkiksi näin: ”Sulla on siis yksi vuosi 
ammattikoulua käytynä, jäikö se kesken?” Etenkin haastatteluhetkellä vankilassa 
olevia muistiinpanot auttoivat paikantamaan edellisen kyselyn ajankohtaa omassa 
elämänkulussaan: ”Olit vapautumassa vankilasta ja sulla ei ollut asuntoa tiedossa, 
miten siinä sitten kävi?” Vastaajille oli tyypillistä, että aineistonkeruuhetkien välillä oli 
useitakin tuomioita, eivätkä kaikki muistaneet, milloin olivat alkuperäiseen kyselyyn 
vastanneet. Minulla oli myös mukanani heidän aiemman kyselyn yhteydessä allekir-
joittamansa suostumuslomake, joka palauttikin tilanteen joidenkin mieleen. Lomak-
keella halusin myös osoittaa, että olin saanut tiedot heidän nykyisestä olinpaikastaan 
heidän itsensä antaman luvan perusteella.
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Laadullisen haastatteluaineiston on tarkoitus kuvata haastateltavien elämänkul-
kua ja kokemuksia mahdollisimman monipuolisesti. Aineistoa kerättäessä pyritään 
taltioimaan kaikki haastateltavien kokemukset ja niiden tulkintavaihtoehdot ilman, 
että tutkija pyrkii ennalta määrättyihin kategorioihin (Kvale 2007, 14.) Hirsjärvi ja 
Hurme (2008) esittävät tajunnan olevan se keskeinen seikka, joka erottaa ihmisen 
muista biologisista organismeista. Tajunnan avulla ihmiset kykenevät jäsentämään 
menneisyyttään ja suuntautumaan tulevaisuuteen. Näiden prosessien välineenä on 
yhteinen symbolijärjestelmä, kieli. (Emt., 23.) Tällä perusteella joustava ja mahdolli-
simman avoin haastattelu on relevantti tapa kerätä laadullista aineistoa, kun kiinnos-
tuksen kohteena ovat henkilön elämäntapahtumat ja hänen niille antamansa merki-
tykset sekä subjektiivinen kokemus hyvinvoinnista. 

Haastattelemalla syntyneen tiedon laatu riippuu Kvalen (2007) mukaan myös 
haastattelijan ja haastateltavan välille syntyvän vuorovaikutussuhteen laadusta. 
Haastattelijan tehtävä on luoda ilmapiiri sellaiseksi, että haastateltava voi luottavai-
sesti antaa omia henkilökohtaisia näkemyksiään ja kokemuksiaan haastattelijan tut-
kimuskäyttöön. Haastattelijan on toisaalta myös kunnioitettava haastateltavan itse-
määräämisoikeutta. (Kvale 2007, 10.) Itsemääräämisoikeutta koskevan näkökulman 
koen ohjanneen kysymyksenasettelua joissain tilanteissa: haastateltavalla on oltava 
aito mahdollisuus olla myös kertomatta. Kun haastateltava sanoi, ettei halua käsitel-
lä jotain aihetta, siirryin seuraavaan. Usein kyseinen teema putkahti myöhemmässä 
vaiheessa haastateltavan aloitteesta uudelleen esiin, mikä kenties kertoi haastatteluti-
lanteen kehittyneen turvalliseen ja luottamukselliseen suuntaan. Haastattelun yleiset 
teemat käsittelivät hyvin henkilökohtaisia elämänalueita sekä tapahtumia, joihin liit-
tyy voimakkaitakin tunteita. Pyrin siihen, että haastateltavat saavat kertoa elämästään 
mahdollisimman rehellisesti. Haastattelujen taustatietona kerroin haastateltaville tut-
kimukseni aiheen ja tavoitteen sekä omasta työstäni opettajien kouluttajana. 

Kvale (2007, 2) määrittää haastattelun sellaiseksi ajatustenvaihtotilanteeksi, jossa 
tietoa konstruoidaan haastattelijan ja haastateltavan välillä tapahtuvassa vuorovai-
kutuksessa. Vuorovaikutuksen tavoitteena on tuottaa sekä kuvauksia haastateltavan 
elämästä että ilmaista hänen tapahtumille ja ilmiöille antamiaan merkityksiä. Haas-
tattelutilanteessa kuitenkin tutkija määrittää keskustelun aihepiirit ja etenemistavan, 
mikä on molempien osapuolten tiedossa jo ennen keskustelun alkua. (Kvale 2007, 9.) 
Kerroin, etten kuulu vankilan henkilökuntaan, ja että haastattelutaltiointeja käsitte-
levät vain tutkimukseen liittyvät henkilöt, eli opinnäytetyöni ohjaaja ja mahdollinen 
tutkimusavustaja. Kerroin myös aineiston käsittelystä ja raportoinnista haastatelta-
vien yksityisyydensuojan kannalta. Tämän jälkeen varmistin, haluaako haastatelta-
va aloittaa haastattelun. Yksi henkilö empi, olisiko hänellä mitään mielenkiintoista 
kerrottavaa. Kun vakuutin olevani kiinnostunut juuri hänen elämästään, haastattelu 
aloitettiin tämänkin haastateltavan kanssa. Yleisen tunnelman haastattelujen alkuhet-
kistä tiivisti yksi nuori mies näin: ”Jos jotain hyötyä on minun elämästä jollekki, ni 
anna tulla vaan niitä kysymyksiäs. Minä vastaan, minkä osaan.”

Haastattelun aiheet liittyivät tapahtumiin, joista oli saattanut kulua 20 vuotta tai 
enemmänkin. Törmäsimme siis tilanteisiin, joissa haastateltavan kertomukset olivat 
ristiriidassa hänen aiemmin kertomansa kanssa. Joskus haastateltavat tuntuivat vai-
vautuvan tästä, mutta tilanteet saatiin etenemään toteamalla, ettei vanhoja asioita voi 
aina niin tarkasti muistaa. Alasuutarin (2012) mukaan ei ole edes relevanttia pohtia, 
onko kaikki haastateltavan kertoma totta, vaan kerronnasta etsitään luokituksia ja ta-
poja jäsentää maailmaa. Ihmiset eivät yleensä keksi faktoja elämäntarinoihinsa, mutta 
haastattelijan valitsemat teemat voivat vaikuttaa siihen, millaiseksi tutkittavat haastat-
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telun kuluessa muotoilevat elämäntarinansa (Alasuutari 2012). Haastateltavien esittä-
mien tietojen tai tapahtumien todenperäisyyttä ei ole tutkimuksessa pyritty varmis-
tamaan. Olin etukäteen määritellyt teoreettisen kehykseni ohjaamana käsiteltäviksi 
teemoiksi lapsuudenperheen, koulu- ja opiskelukokemukset, työelämän kokemukset 
sekä aikuisuuden aikaiset ihmissuhteet. Haastattelurunko toimi lähinnä haastatteli-
jan muistilistana ja asioiden käsittelyjärjestys vaihteli haastattelujen välillä paljonkin. 
Tavoitteenani oli antaa haastateltavien itse vaikuttaa siihen, mistä aiheista keskustel-
laan enemmän, mistä vähemmän. Kysyin, aloitetaanko lapsuuden tapahtumista vai 
viimeaikaisista tapahtumista, ja kaikki halusivat aloittaa kertomalla lapsuudestaan. 

Ihmisiä tutkittaessa on tarpeellista huomioida tutkittavien henkilökohtainen histori-
allisuus. Kukin yksilö elää ainutlaatuisessa kokemusmaailmassaan ja tekee ratkaisunsa 
oman historiansa ja tavoitteidensa ohjaamana. Tämä jatkumo voidaan huomioida pit-
kittäistutkimuksella tai pyrkimällä selvittämään menneisyyden merkityksiä retrospek-
tiivisesti. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 17.) Tässä tutkimuksessa haastattelun teemat koh-
distuivat pääosin haastateltavien historiaan, eli haastatteluhetkeä edeltävään elämään.

Tapahtumien kronologista järjestämistä helpottamaan käytin A4-arkille piirrettyä 
aikajanaa, johon merkittiin ensin haastateltavan ikä syntymän ja nykyhetken välillä 
kymmenen vuoden välein. Samalla janalle koottiin haastateltavan merkityksellisiksi 
nimeämiä tapahtumia. Elämänkulkututkimuksessa usein käytetty elämänhistorian ka-
lenteri (Life History Calendar LHC) on matriisi, johon kootaan tapahtumia kronologi-
seen järjestykseen eri elämänalueilta. LHC on pääasiassa kvantitatiivisen tutkimuksen 
aineistonkeruutapa, mutta sitä on sovellettu myös laadullisessa elämänkulkututki-
muksessa. Aikajanan käyttö antaa haastattelutilanteeseen visuaalista tukea ja helpottaa 
tapahtumien kulun jäsennystä. (Vrt. Axinn, Pearce & Ghimire, 1999; Nelson 2010.) 
Tässä tutkimuksessa käytettiin yksinkertaistettua muotoa, jossa elämänalueita ei ero-
teltu. Liitteessä 3 on kuvitteellinen esimerkki tällaisesta yksinkertaisesta aikajanasta.

 Haastattelujen loppuvaiheessa kysyin, onko jotain tärkeää jäänyt käsittelemättä. 
Se sai monet tarkentamaan, mikä olikaan haastattelun tarkoitus. Vastasin, että halusin 
kuulla, mitä asioita, tapahtumia, ihmisiä tai muita asioita haastateltavat pitivät elä-
mänsä ja onnellisuutensa kannalta merkityksellisinä. Jotkut kertasivat vielä omasta 
mielestään tärkeimpiä tapahtumia tai luonnehtivat elämäänsä yleisesti. Uusia asioita 
ei näissä loppukeskusteluissa tullut enää esille. Lisäksi tämä keskustelu käytiin noin 
puolitoista tuntia kestäneiden haastattelujen lopussa, joten intressi keskustelun lopet-
tamiseen saattoi olla jo suuri. Monet selvästi kokivat kertoneensa sen, minkä halusivat. 
”Must tuntuu, et mä oon sulle kertonu jo syntymäst kuolemaa, et.. (nauraa).” Tutkijan 
kannalta hyvästä motivoitumisesta kertoo myös toinen loppukommentti: ”Tää tietysti 
hivelee mun egoo, ku joku on kiinnostunu mun elämästä.” Tämä kertoo myös siitä, 
että haastattelutilanne on merkityksellinen haastateltaville, ja tutkija on vastuussa 
siitä, että tuo kokemus on mahdollisimman positiivinen. Koska haastattelun aikana 
käsiteltiin myös elämän ikäviä käännekohtia, epäonnistumisia ja negatiivisia tunteita, 
pidin tärkeänä löytää lopuksi positiivisia mielikuvia, muistoja tai toiveita, jotta tilanne 
ei olisi jättänyt haastateltavien mieltä raskaaksi.

Haastattelutilanteiden jälkeen kirjasin itselleni muistiinpanoja, joiden tarkoitus oli 
parantaa mahdollisuuksiani muistaa tilanteesta sellaisia asioita, jotka eivät tallen-
tuneet äänitteeseen. Näihin muistiinpanoihin kirjasin oman mielikuvani haastatte-
lun tunnelman kehittymisestä haastattelun kuluessa. Pohdin vaikutelmaa siitä, oliko 
haastattelussa ollut vaiheita, jolloin keskustelu oli vaikuttanut väkinäiseltä tai muuten 
vaikealta. Useimmissa muistiinpanoissa ei tällaisia vaiheita ollut. Kirjasin myös mah-
dollisten katkosten aiheuttajat. 
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5.3  AINEISTON ANALYYSI 

Haastatteluaineiston analysointi alkoi tallenteiden kuuntelemisella ja litteroinnilla. 
Vaikka aineisto litteroitiin kirjoittamalla tekstinkäsittelyohjelmalla keskustelut ko-
konaisuudessaan ilman mitään valikointia, voidaan myös tulkintaprosessin ajatella 
käynnistyneen tämän aineiston kanssa työskentelyn yhteydessä (ks. Bogdan & Biklen 
2003, 147). Litteroin itse 13 haastattelua ja yhden litteroi kasvatustieteen ylioppilas 
Inkeri Vänttilä osana tutkimusmenetelmäopintojaan. Litteroinnissa pyrittiin kirjoit-
tamaan huolellisesti kaikki kuuluva puhe. Haastattelutaltioinnit osoittautuivat hy-
välaatuisiksi sikäli, että haastateltavien puheesta oli helppo saada selvää. Tilanteita, 
joissa nauhalta kuuluvia sanoja olisi pitänyt arvailla, esiintyi hyvin vähän. Tältä osin 
ei siis litterointivaiheessa ollut tarvetta tehdä valintoja tai tulkintoja haastateltavien 
ilmaisujen suhteen. 

Taukojen pituuksia ei merkitty, ainoastaan selkeät haastattelun keskeytymiset. 
Keskeytykset johtuivat mahdollisista ulkopuolisten käynneistä haastattelutilassa tai 
olivat niin sanottuja jaloittelutaukoja pitkien haastattelujen keskellä. Tällaisten tau-
kojen jälkeen haastattelu näytti aina jatkuneen taukoa edeltäneiden asioiden mieleen 
palauttelulla ja orientoitumisella edessä oleviin aiheisiin. 

Haastatteluista kertyi litteroitua tekstiä kaikkiaan 163 sivua, kun käytössä oli 
Calibri-fontin koko 11 pt ja riviväli 1,15 ilman marginaaleja. Haastattelujen kestot 
vaihtelivat tunnin ja puolentoista tunnin välillä, ja tekstiä kertyi kustakin haastatte-
lutilanteesta 7–20 sivua.

Aineiston analyysiprosessi perustuu Kuckartzin (2014) temaattiseen kvalitatiivi-
sen tekstianalyysin malliin. Tematisointiin perustuva analyysi on laadullisessa tutki-
muksessa tavallisimmin käytetty sisällönanalyysin muoto ja erityisen sopiva silloin, 
kun tavoitteena on yksityiskohtaisen ja monipuolisen tiedon esiin tuominen. Laa-
dullinen tekstianalyysi perustuu aineiston luokitteluun. Perinteinen sisällönanalyysi 
lähtee juuri aineiston luokittelusta ja sen jatkoanalysoinnista näistä luokista käsin. 
Laadullisen analyysistä tekee pyrkimys luokkien sisältämän tekstin ymmärtämiseen. 
Luokkien muodostus voi olla teorialähtöistä, aineistolähtöistä tai näiden yhdistelmää. 
(Kuckartz 2014, 4–5.) Kuckartzin temaattinen tekstianalyysiprosessi sisältää seitsemän 
vaihetta alkaen tekstimuotoiseen aineistoon tutustumisesta ja päätyen luokittelupe-
rustaiseen analyysiin, jossa lopulliset tulokset syntyvät (kuvio 1).

kuvio 1. temaattinen laadullinen tekstianalyysiprosessi kuckartzia (2014, 7) mukaillen

1 Tekstiin 
tutustuminen 

2 Pääluokkien 
muodostaminen 
tutkimustehtävän 
pohjalta 

3 Aineiston 
koodaus 
pääluokkien 
mukaisesti 

4 Pääluokkien 
koostaminen 
aineistosta 

5 Alaluokkien 
muodostaminen 

6 Aineiston 
koodaus uusien 
luokituksen 
mukaisesti 

7 Luokittainen 
analyysi ja 
tulosten 
esittäminen 
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Ensimmäiseen tutkimustehtävään vastaamisen aloitin kuvion 1 vaiheella 1, eli tutus-
tuin tekstiin lukemalla litteraatioita. Aloitin aineiston järjestelyn elämänkulkuteorian 
ohjaamana kronologisiin vaiheisiin (vrt. Levinson 1978). Teoriaohjaavuus tarkoittaa 
tässä sitä, että järjestelin aineistosta löytyneet tapahtumien ja tilanteiden kuvaukset 
ennalta määrättyjen ikävaiheiden mukaisesti (0–6v, 7–12v, 13–18v, 19–25v ja 25v–haas-
tatteluhetki) (vrt. Tuomi & Sarajärvi 116–117). Ikävaiheet edustavat Kuckartzin (2014) 
mallissa ensimmäisiä pääluokkia (vaihe 2), jotka koodasin tekstiaineistoon (vaihe 3) 
ja joista sitten koostin kronologiset elämänkulun vaiheita sisältävät uudet pääluokat 
(vaihe 4). Analyysiprosessin vaiheessa 5 luokittelin elämänvaiheiden sisään kerty-
neet kuvaukset sisällön mukaan niin ikään ensin teoriaohjaavasti, mutta aineiston 
laadun vuoksi myös aineistolähtöisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimer-
kiksi ikävaihetta 7–12 vuotta tarkastellessani valitsin elämänkulkuteorian ohjaamana 
(Erikson 1968; Pulkkinen ym. 2003) luokiksi perheen rakenteen ja sosiaaliset suhteet, 
oppimisen kokemukset ja koulun sosiaaliset suhteet sekä muut sosiaaliset suhteet. 
Kävi ilmi, että kyseiseen ikävaiheen kertomuksista löytyi runsaasti kuvauksia eri-
tyisluokalle siirtymisestä ja kodin ulkopuolelle sijoittamisesta. Muodostin aiempien 
luokkien rinnalle luokan ”interventiot”, johon sijoitin ne kuvaukset, jotka liittyivät 
yhteiskunnan perheeseen tai oppilaaseen kohdistamiin interventioihin. Analyysip-
rosessin vaiheessa 6 koodasin aineiston uusien luokkien mukaisesti. Kuviossa (kuvio 
1) portaalta 6 portaalle 4 osoittava nuoli tarkoittaa, että luokkien sisällöt koostetaan 
uusien luokkien mukaisesta aineistosta ja tämä vaihe voi toistua analyysiprosessin 
aikana. Tämän aineiston analyysiprosessissa toistin vaiheen 4 yhden kerran, minkä 
jälkeen totesin luokkia olevan riittävästi.

Seuraavassa analyysivaiheessa, (vaihe 7) jaoin tutkittavien kerrontaa kahteen 
ryhmään sen perusteella, kuvasivatko he muistojaan pelkistettyinä vai kertoivatko 
asioista ja tapahtumista niin, että mukana oli omaa aikuisena tehtyä tulkintaa tapah-
tumista. Aikuisena tehdyt tulkinnat jaoin vielä kahteen ryhmään, niihin joihin sisältyi 
yhteenvetoa lapsuuden ja nuoruudenaikaisten tapahtumien merkityksestä sinänsä ja 
niihin, joihin sisältyi lisäksi kytkös koko tapahtumia seuraavaan elämänkulkuun. Tein 
kuvion 2 mukaisen jaottelun jokaisen luokan (perheen rakenne ja sosiaaliset suhteet, 
oppimisen kokemukset, koulun sosiaaliset suhteet, muut sosiaaliset suhteet ja inter-
ventiot) sisällä. Kuvion jälkeen seuraa esimerkki (esimerkki 1), jolla havainnollistan 
tekemääni jakoa aineiston avulla.

lapsuus- ja nuoruusaikaisia 
tapahtumia ja siirtymiä 
koskeva kerronta

tapahtumien 
kuvaukset

tapahtumien 
tulkinnat

lapsuusajan tapahtumille 
annetut merkitykset

tapahtumien merkitykset 
nykyisyyden kannalta

kuvio 2. lapsuuden ja nuoruuden aikaisten elämänvaiheiden ja siirtymien analyysimalli
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Esimerkki 1. (K = kysymys V = vastaus)

K: Minkälainen kiusaaja susta tuli?
V: No se oli sellast henkistä, henkist ahistusta ja välil fyysistäki, et riippu vähä 
päiväst. Purin niinku sitä omaa pahaa oloa joihiki muihi ja halusin olla vähä 
kovempaa, vaikkeihän se nyt mitää kovaa oo. Siihe aikaa luuli, et sellanen 
koulukingin rooli, tai tollanen, ois tullu, mut eipä siit mitää hyvää ollu, että. 
Ihan hölmöi juttui tehny jo lapsest.

Vastaaja kertoo harrastamansa kiusaamisen olleen henkistä ja fyysistä, minkä kat-
son tässä yhteydessä olevan kuvailua, vaikkei hän luettelekaan yksittäisiä tekoja tai 
tapahtumia. Oman pahan olon purkamisen ja siihen liittyvien oletusten kuvaamisen 
tulkitsen olevan vastaajan myöhemmin syntynyttä analyysiä silloisesta käyttäytymi-
sestään. Lausuma ”Ihan hölmöi juttui tehny jo lapsest” sisältää tulkintani mukaan 
kytköksen myöhempään elämään ja vastaaja viittaa myöhempiin, pitkään jatkuneisiin 
”hölmöilyihin”.

Yllä kuvattuun jakoon päädyin kahdestakin syystä. Ensinnäkin aineistoa luki-
essa minulle syntyi käsitys, että osa kerronnasta on lapsuuteen liittyvien muisto-
jen kuvailua ja osa sisältää haastatteluhetkellä tai sitä ennen syntynyttä analyysiä 
erilaisten tapahtumien merkityksistä. Toiseksi elämänkulkututkimuskin antaa pe-
rusteet tällaisen jaon tekemiselle (vrt. Clausen 1995; Elder 1991) huomauttamalla, 
että elämäntapahtumat saavat lopullisen merkityksensä vasta, kun niitä arvioidaan 
jälkikäteen ja ne suhteutuvat koko elämänkulkuun. Kuvaan seuraavilla esimerkeillä 
tekemääni jakoa ja sen perusteita. Esimerkki sisältyy teemaan ”koulun sosiaaliset 
suhteet”.

Aikuisikään liittyvien elämänvaiheiden analysoimista varten elämänkulkuteoria 
ohjaa etsimään kokemuksia perhe-elämästä, työelämästä ja vapaa-ajan vietosta (Pulk-
kinen ym. 2003). Siirtymät liittyvät pitkälti samoihin teemoihin, siirtyminen opiske-
lijasta työntekijäksi sekä lapsen roolista parisuhteen jäseneksi ja vanhemman rooliin 
(Elder 1985). Koska aineistoni koostuu nimenomaan henkilöistä, joiden elämässä on 
tai on ollut jakso, jonka aikana he ovat olleet vankilassa useita kertoja, muodostin 
rikosten tekemisestä ja päihteidenkäytöstä aineistolähtöisesti omat luokkansa. Rat-
kaisua puolsi se, että haastateltavat itse tekivät eron niiden ajanjaksojen välille, joissa 
päihteet ja rikollinen toiminta olivat kiinteä osa arkipäivää ja niiden, joihin päihteet 
ja rikollisuus eivät kuuluneet. Ero ei koskettanut vain vapaa-ajanviettoon liittyviä 
tapahtumia, vaan se kytkeytyi kaikille elämänalueille. Aineistolähtöisiksi siirtymiksi 
nostin vastaavasti vankilaan joutumiset ja sieltä vapautumiset. Perheeseen liittyväk-
si siirtymäksi parisuhteiden jäsenyyden ja vanhemmuuden ohelle nostin aineistosta 
haastateltavien lapsiin kohdistetut lastensuojelutoimenpiteet. Kuten lapsuusaikaa 
koskevaan analyysiin, aikuisuutta koskeviin analyyseihinkin siis muodostui yhteis-
kunnan interventiot sisältävä luokka.

Aikuisiän elämäntapahtumia ja siirtymiä koskevan kerronnan jaoin pelkistet-
tyyn kuvailuun ja merkityksen määrittelyyn. Merkityksen määrittelyn jaoin vielä 
kahteen ryhmään, niihin joissa etsitään tapahtuman merkitystä yleisesti omalle 
elämälle ja niihin, joissa tapahtumista tehdään yhteenvetoa ja etsitään merkitystä 
nimenomaan tapahtumaketjuille. Suoritin analyysin kuvion 3 mukaisesti kunkin 
luokan sisällä.
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aikuisiän 
elämäntapahtumat 
ja siirtymät

tapahtumien 
kuvaukset

tapahtumille 
annetut merkitykset

tapahtuman 
merkitys yleisesti

tapahtumien yhteenveto 
ja sen merkitys

kuvio 3. aikuisiän elämänvaiheiden ja siirtymien analyysimalli

Alla olevassa esimerkissä 2 haastateltava kuvaa sitä, millaiset asiat ovat vaikuttaneet 
päihteistä luopumisessa onnistumiseen. Hän kertoo, ettei ole katkaissut suhteitaan 
päihteitä käyttävään kaveripiiriin ja löytääkin siitä vahvistusta omalle päätökselleen, 
minkä tulkitsen olevan tapahtuman yleistä merkitystä. 

Esimerkki 2

…ni tuli niitä läheisiä sellasia, läheisiä ystäviä, ni vaikka lopetin, ni kyllä mää pein 
niihin yhteyttä ja kävin niitten luona ja. Kumminkii, ku muutamia sattu samassa ra-
pussakii asumaa. Piettii sitte jätkistä huolta ja tällee näin. Kyllä se sitte niinku vah-
visti vielä tätä omaa päätöstä, ku joutu ite kantamaan niitä jätkiä hautaan

 

Esimerkki 3

Kyllä ne tosi lyhyviä suhteita on ollu. Että ei oo semmosia.. no, alle kahen vuojen 
yks oli… tossa välissä. Se olli sillon ku 2006 pääsin vankilasta, ni se oli sillo. Asuttii 
yhessä sit siinä. Sitten tuli ero, ja sithän minä siitä lusimaan lähin.. taas.

Esimerkin 3 tarkoitus on kuvata yhteenvedoille annettuja merkityksiä. Haastateltava 
kuvaa parisuhteiden hankaluutta, kun omaan elämään sisältyy vankilajaksoja. Elä-
mäntapahtumien yleisen merkityksen pohdinnan ohella haastateltavat tekivät paljon 
yhteenvetoja erilaisista elämäntapahtumista ja kytkivät ne loogisesti esitettäviksi ket-
juiksi, joilla myöhempiä tilanteita selitettiin. Joskus yhteenvetojen taustalla oli myös 
asioiden käsittelyä esimerkiksi vankilan koulutusohjelmissa. Tämä sanottiin usein 
ääneenkin ”onhan näitä näissä laitoksissa ollu välillä pakko käsitellä”. Tulkitsen kuitenkin 
niin, että tällainen kerronta kuvaa haastateltavan ajattelutapaa ja sitä, miten hän kokee 
oman historiansa ja nykyisyytensä välisen suhteen.

Alasuutarin (2012) mukaan laadullista aineistoa käsiteltäessä on päädyttävä sel-
laisiin teemoihin, joihin kaikki haastateltavat sopivat. Poikkeukset ilmentävät teeman 
epäsopivuutta ja antavat aiheen näkökulman laajentamiseen tai muuttamiseen. Tämä 
näkyy analyysiprosessissa alkuperäisten teemojen muuttumisena abstraktimmiksi. 
Kun jokin lausuma ei sovi aiemmin muodostuneeseen teemaan, syntyy tarve tar-
kastella teemaa uudelleen. Tällöin haastateltavien väliset eroavaisuudet laajentavat 
tutkijan ja tutkimuksen näkökulmaa, mikä on tutkimuksen laadun kannalta edullis-
ta ja ohjaa myös hyödyntämään teoreettisia oletuksia abstraktimmalla tasolla. (Ala-
suutari 2012.) Tässä tutkimuksessa haastatteluteemat olivat laajoja (lapsuudenperhe, 
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koulukokemukset, työelämän kokemukset ja aikuisuuden aikaiset ihmissuhteet), ja 
analyysin alkuvaiheessa jaoin teemat pienemmiksi niiden sisällä. Näin kukin teema 
jakaantui vaiheisiin, siirtymiin ja niille annettuihin merkityksiin. Haastatteluaineisto 
siis sopi analyysikehikkoon hyvin, ja koin tarpeelliseksi tehdä vain pieniä muutoksia 
alkuperäisiin luokkiin. Nämä muutokset eivät tarkoittaneet abstraktiotason muutosta, 
ainoastaan luokkien nimeämisen tarkennusta. Uudelleen nimettyjen luokkien myötä 
analyysi kuitenkin monipuolistui ja sain käsittelyyn asioita, joita pelkästään teoriasi-
donnaisella luokittelulla en ollut voinut ennakoida. 

Kuviossa 1 esitetyn analyysin prosessimallin edetessä tekstiaineistoa luetaan niin, 
että sitä analysoidaan ymmärtämisen kautta. Analyysiluokkien sisällön ymmärryk-
seen perustuvaa analysoimista liittyi etenkin vaiheeseen 5, kun tarkoitus oli löytää 
sellaisia alaluokkia, jotka perustuvat aineistoon, ja vaiheeseen 7, jolloin tarkastelin 
lopullisten luokkien sisältöä ja saatoin sitä tulosten muotoon. Näissä vaiheissa käy-
tin analyysimenetelmänä laadullista sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysiä on pidetty 
sopivana tapana analysoida aineistoa varsinkin silloin, kun tavoitteena on pikem-
minkin kuvailla ilmiötä kuin tehdä pitkälle vietyjä tulkintoja (Vaismoradi, Turunen & 
Bondas 2010, 399). Vaikka sisällönanalyysiä on moitittu jopa turhan yksinkertaiseksi 
analyysitavaksi, on sen keinoin mahdollista tarkastella teoreettisen kehyksen toimi-
vuutta ja näin saavuttaa parempaa aineiston ymmärrystä. (Elo & Kyngäs 2007, 108). 
Laadullinen sisällönanalyysi voi sisältää sekä induktiivisia että deduktiivisia vaiheita, 
joista induktiiviset, aineistolähtöiset, piirteet ovat tyypillisiä analyysin alkuvaiheessa 
(Kuckartz 2014, 4; Patton 2003, 111). Tässä prosessissa molemmat tavat olivat käytös-
sä koko analyysiprosessin ajan, koska etsin aineistosta myös elementtejä, jotka eivät 
sopineet teorian pohjalta luotuihin luokkiin.

Tutkimustehtävää 2, ”Miten hyvinvoinnin osatekijät näyttäytyvät rikostaustai-
sen miehen elämänvaiheissa ja siirtymissä?”, varten hain tutkittavien kertomuksista 
subjektiiviseen hyvinvointiin liittyviä luokkia. Aloitin analyysin valitsemalla lähtö-
kohdaksi Dienerin ym. (1999) esittelemän subjektiivisen hyvinvoinnin rakentumista 
kuvaavan mallin mukaiset hyvinvoinnin osa-alueet ja tarkensin sitten niiden sijoittu-
mista eri elämänalueille.

positiiviset ja negatiiviset affektit: ilo
riemu
tyytyväisyys
ylpeys
mieltymys
onnellisuus
hurmio
syyllisyys
häpeä
suru
ahdistus ja huoli
viha
stressi
masennus
kateus

Elämän osa-alueet: perhe
työ
vapaa-aika
terveys
taloustilanne
itse
viiteryhmät
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Sijoitin haastateltavien kertomuksista löytyvät tunnetiloihin liittyvät positiiviset ja 
negatiiviset affektit eri elämänalueille. Muodostin lapsuuden ja nuoruuden tapah-
tumille omat positiiviset ja negatiiviset taulukkonsa, samoin aikuisiän tapahtumille. 
Nämä poikkeavat hieman toisistaan ja alkuperäisestä Dienerin ym. (1999) mallista. 
Lapsuutta ja nuoruutta käsiteltäessä muutin elämänalueista työn kouluksi jo luok-
kia perustaessani, eli analyysiprosessin vaiheessa 2. Koulu ja koulunkäynti edus-
tavat lapsen elämässä jatkumoa työelämään ja ovat vastaavassa asemassa kuin työ 
aikuisen elämässä. Koodatessani tekstiä vaiheiden 3 ja 4 mukaisesti osoittautui, että 
elämänalueisiin terveys ja toimeentulo ei kertynyt aineistoa, joten poistin ne. Tunne-
kokemuksista poistin masennuksen ja hurmion, koska niitä en löytänyt aineistosta. 
Lisäksi yhdistin ilon ja riemun sekä tyytyväisyyden ja ylpeyden. Osoittautui, että iloa 
ja riemua ei ollut mahdollista erottaa toisistaan. Tyytyväisyys ja ylpeys esiintyivät 
usein samassa yhteydessä ja muodostivat jatkumon, jossa kuvataan tyytyväisyyt-
tä tuottavaa tapahtumaa ja päädytään lopulta sellaiseen lausumaan, joka kuvastaa 
ylpeyttä. Esimerkiksi ammattikoulun käymisestä haastateltava kertoo: ”Lähin sinne 
ammattikouluu ja pääsin sille linjalle, mille halusinki. Kävin sen loppuu. Sain sieltä paperit, 
kokin paperit!” Kahden viimeisen virkkeen aikana haastateltavalla on todella ylpeyttä 
äänessään. Kateus-luokan korvasin luokalla ”epäoikeudenmukaisuus”, koska varsi-
naisia kateuden ilmaisuja en löytänyt, mutta epäoikeudenmukaisuuden kokeminen 
oli haastateltaville melko tyypillistä. 

Aikuisiän elämänalueita analysoidessani yhdistin koodauksen ja luokkien sisällön 
koostamisen yhteydessä työn ja toimeentulon samaksi luokaksi, koska haastateltavat 
puhuivat varsinaisista työhön liittyvistä asioista verrattain vähän ja liittivät sen kiinte-
ästi toimeentuloon. Tunnekokemuksista yhdistin ilon ja riemun sekä tyytyväisyyden 
ja ylpeyden samoilla perusteilla kuin lapsuuden kokemusten analyysissäkin. Kateus-
luokan korvasin niin ikään luokalla ”epäoikeudenmukaisuus”. 

Näin syntyneitä taulukoita luin ensin ”sarakkeittain”, eli hain vastauksia kysy-
myksiin ”millaisia affektieja on sisältynyt perhe-elämään, työelämään jne.?” Seura-
vaksi luin taulukoita ”riveittäin”, eli hain vastauksia kysymyksiin ”Mitkä asiat ovat 
tuottaneet iloa, tyytyväisyyttä, huolta jne.?” Lopullisena tavoitteenani oli näiden 
analyysien avulla ymmärtää, millaisista osatekijöistä haastateltavien subjektiivisen 
hyvinvoinnin kokemus syntyi. Hermeneuttinen fenomenologia edellyttää tulkinto-
jen tekemistä (Varto 1992, 58), ja tällaista otetta tarvitsin tutkimustehtävän 2 toisessa 
osassa tehdessäni tulkintoja tutkittavien elämäntapahtumiin liittämistä affekteiista. 
Eskola ja Suoranta (2000, 146) liittävät fenomenologiseen tulkintaan tutkijan taidon 
tehdä oivaltavia havaintoja ja onnistua pelkistämään nämä havainnot niin, että on 
mahdollista synnyttää syvempää tietoa. Tunnekokemuksia koodatessani ja luokkia 
koostaessani en ehkä kokenut merkittäviä oivalluksia, mutta vältin käyttämästä arva-
usta perusteena liittäessäni tutkittavan lausumia johonkin luokkaan.

Haastatteluaineiston analysoiminen sijoittamalla haastateltavien kertomia asioita 
ennalta määriteltyihin luokkiin edellyttää tutkijan tulkintaa asioiden sijoittumisesta 
ja merkityksestä tutkittavan elämässä. Tämä on Bogdanin ja Biklenin (2003) mukaan 
ominaista fenomenologiselle tutkimukselle. Fenomenologinen ote edellyttää, että 
tutkija tiedostaa näitä tulkintavaihtoehtoja olevan useita, joten tavoitteena on päästä 
mahdollisimman lähelle tutkittavan näkemystä. Haastattelun on siis oltava todellises-
ti interaktiivista, jotta tutkija voi olettaa ymmärtävänsä haastateltavan tarkoitukset. 
(Bogdan & Biklen 2003, 23.) Käsitellessään aineistoa tutkijan on tiedostettava nämä 
vaihtoehtoiset tavat jäsentää maailmaa, muuten tutkimuksesta tulee tutkijan luomaa 
mielikuvitustuotetta (Holstein & Gubrium 2005, 485). Analyysiprosessin aikana oli 
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tarpeellista palata alkuperäislitterointeihin varmentamaan, että tein niin hyviä tul-
kintoja kuin aineiston perusteella oli mahdollista. Tämä varmennus johti tulkinnan 
hyväksymiseen tai hylkäämiseen, kun tarkastelin haastateltavan kertomaa konteks-
tissaan.

Toisen tutkimustehtävän viimeisessä vaiheessa tarkastelin rikollisella uralla jatka-
vien ja sen lopettaneiden hyvinvoinnin kokemuksia erikseen. En luokitellut aineistoa 
uudelleen, vaan jaoin luokitellun aineiston kahtia sen perusteella, kumpaan ryhmään 
kuuluvan henkilön aineistofragmentista oli kyse.

Tässä tutkimuksessa laadullinen analyysi kohdistui tekstiin. Tekstin ohella saatoin 
analysoida sisällöltään samaa materiaalia myös äänitiedostoina. Tämä oli hyvin tar-
peellista etenkin tutkimustehtävän 2 käsittelyssä, kun sijoitin tutkittavien kertomia 
kuvauksia hyvinvoinnin rakentumista konkretisoiviin affektiluokkiin. Pelkän teks-
tin avulla en olisi kyennyt kytkemään kaikkia kuvauksia niihin tunnekokemuksiin, 
joihin ne analyysissä kytkin. Tämän kytköksen syntymistä auttoi haastattelujen 
kuuntelu, joka myös palautti mieleeni puheeseen liittyneitä ilmeitä ja eleitä. Apua oli 
myös haastattelujen jälkeen tekemistäni muistiinpanoista, joiden avulla saatoin tar-
kentaa pohdintaani keskustelun kontekstista. Nämä elementit parantavat analyysin 
luotettavuutta ja kytkösten todenperäisyyttä. Samalla ne heikentävät tutkimuksen 
toistettavuutta, koska edes lukemalla ja kuuntelemalla ei kukaan toinen tutkija voi 
analysoida aineistoa samoilla aineistoon liittyvillä tiedoilla. Kaikki tilanteeseen liitty-
vä informaatio on ollut tarpeen ja mahdollista käyttää, kun olen tehnyt tulkintoja tut-
kittavien tilanteisiin liittämistä affekteista (vrt. Oesch 1994, 11). Laadullinen analyysi 
ei toki koskaan voi olla niin yhdenmuotoista, että se sellaisenaan olisi siirrettävissä 
tilanteesta, henkilöstä tai aineistosta toiseen (vrt. Creswell 2003, 179). Täsmällisen 
toistettavuuden sijasta tavoitteena onkin analyysiprosessin avaaminen niin, että lukija 
ymmärtää tekemäni ratkaisut ja niiden perusteet. 
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6  tutkimuksen tulokset ja niiDen 
taRkastelu

6.1  RIKOKSEN uuSIJAN ELÄMÄNKuLKu

Ensimmäistä tutkimustehtävää varten analysoin ensin, millaisia vaiheita ja siirtymiä 
haastateltavien elämänkulku on sisältänyt. Sitten tarkastelin sitä, millaisia merki-
tyksiä haastateltavat antavat kokemilleen elämänvaiheille ja siirtymille. Tulokset on 
koottu kronologiseen järjestykseen, jossa vaiheiden ja siirtymien yhteydessä esitetään 
myös haastateltavien niille antamat merkitykset. 

6.1.1  Lapsuuden kasvu- ja opiskeluympäristöt 

Elämänkulun tutkimuksessa lapsuusajan elämäntapahtumia voidaan tarkastella 
kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin yksittäiset elämäntapahtumat ja muutokset ovat 
merkityksellisiä ja joskus jopa määrääviä sen suhteen, millaiseksi koko elämänkulku 
lopulta muodostuu. Toisaalta lapsuuden tapahtumilla ja perheellä niiden tapahtu-
maympäristönä nähdään olevan voimakas yhteys siihen tapaan, jolla ihminen käsit-
telee elämäntapahtumia ja siirtymiä myöhemmässä elämässään. (Sampson & Laub 
1992, 66; Scabini ym. 2006, 18.) Lapsuuden aikana syntyneet kokemuskset oppimisesta 
ja kehityksestä muokkaavat myös yksilön käsityksiä omista mahdollisuuksistaan ja 
onvat näin keskeisiä tekijöitä itsetunnon rakentumisessa. Kokemus syntyy vuoro-
vaikutussuhteissa ympäristön kanssa, mikä tietysti korostaa lapsen lähiympäristön 
merkitystä toistuvissa tilanteissa syntyvän tiedon ja kokemusten kertymisessä. (Erik-
son 1982, 42-44.) 

Kun haastatteluissa kysyttiin lapsuuden perheen rakenteesta ja elämästä, haas-
tateltavat alkoivat hyvin pian kertoa perheen ongelmista. Felitti ym. (1998) tutkivat 
lapsiperheiden ongelmien ja haitallisten olosuhteiden kasautumista Heidän aineistos-
saan mielenterveysongelmat, päihteiden väärinkäyttö, lasten hyväksikäyttö, perheen 
sisäinen väkivalta ja vanhempien rikollisuus kytkeytyivät toisiinsa, eli yhdenlaisia 
ongelmia seurasivat yleensä ongelmat useilla muillakin osa-alueilla. (Felitti, Anda, 
Nordenberg, Williamson, Spitz, Edwards, Koss & Marks. 1998, 248.) Kyngäs (2000, 68) 
totesi haastattelemiensa nuorten vankien kertovan lapsuusajastaan yksinomaan nega-
tiivisia tarinoita, tukevat ihmissuhteet puuttuivat kertomuksista kokonaan. Voidaan 
ehkä ajatella, että koska kaikki haastateltavat tässäkin tutkimuksessa tiesivät olevansa 
tutkimuksen kohdejoukossa rikollisen elämäntapansa, entisen tai nykyisen, vuoksi, 
he myös hakivat elämäntarinoistaan niitä tekijöitä, joilla rikollista elämäntapaa on 
tapana selittää. Kriminologiassa lapsuuden aikaisilla perhetekijöillä ja lapsen omalla 
epäsosiaalisella käyttäytymisellä on ennustettu rikollisen uran todennäköisyyttä ja 
kestoa (yhteenveto esim. Gendreau 2007; Spohn & Kurtz 2011). Tätä tutkimustraditio-
ta korvaamaan on noussut 1990-luvulta lähtien voimakkaasti elämänkulun krimino-
logia, jossa ennustamisen sijasta pyritään löytämään elämäntapahtumia ja siirtymiä 
tutkimalla selityksiä myöhemmille tapahtumille ja siirtymille, kuten tässä tutkimuk-
sessakin on pyritty tekemään. (Vrt. Sampson & Laub 1990, 1992.) 
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Lapsuuden perhe

Kaikki haastateltavat kertoivat syntyneensä perheeseen, jossa oli äiti ja isä sekä mah-
dollisesti vanhempi sisarus. Haastateltavien varhaisimmat yksittäiset muistikuvat 
liittyivät aikaan, jolloin he olivat noin neljävuotiaita. Koulun alkuvuosista eteenpäin 
muistikuvat tarkentuivat ja niitä alkoi olla enemmän. Osa perheistä oli hajonnut jo 
ennen kuin haastateltavalla oli omia muistikuvia tapahtumista ja haastateltavat asui-
vat perheen hajoamisen jälkeen äitinsä kanssa. 

Kotiin ja perheeseen liittyvät kertomukset käsittelivät suurelta osin perheen raken-
teessa tai asuinpaikassa tapahtuneita muutoksia. Haastattelun alkuvaiheessa kysyin 
jokaiselta “Millainen sun lapsuudenperhe oli?”. Vastaukset sisälsivät lyhyitä luet-
teloita perheenjäsenistä ja siirtyivät sitten kuvaamaan edellä mainittuja muutoksia. 
Lähes puolet kertoi vanhempien erosta ja pian seuranneesta äidin uuden puolison 
liittymisestä perheeseen. Puolison mukana tai myötä perheeseen tuli usein myös li-
sää sisaruksia. Tämä ei Nurmen (2006) mukaan sinänsä ole nykypäivänä epätaval-
lista, onhan perheen käsite ja koostumus käynyt läpi voimakkaan muutoksen viime 
vuosikymmeninä. Eroamisen yleisyys ja uusperheiden muodostuminen ovat mo-
nimutkaistaneet vanhemmuus- ja sisarussuhteita. (Nurmi ym. 2006, 12.) Toisaalta 
perhemuotojen moninaistuminen on myös muokannut asenneilmastoa ja lisännyt 
erilaisten perhemuotojen hyväksyttävyyttä (Andersson 2016, 51). Vanhempien avio-
eron merkitys lapsille voi koostua erilaisista positiivisiksi ja negatiivisiksi mielletyistä 
seurauksista. Riitaisen parisuhteen päättyminen voi sinällään rauhoittaa kotia ja sen 
ilmapiiriä, toisaalta vanhemman poissaolo ja kontaktin menettäminen voivat olla lap-
selle hyvin negatiivisia kokemuksia. Avioeron negatiiviset seuraukset muodostavat 
riskin myöhemmälle negatiiviselle kehitykselle esimerkiksi nuoruusiässä. (Amato & 
Keith 1991, 40.)

Kertomukset lapsuudenkodeista olivat hyvin heterogeenisia sekä kerronnan 
runsauden että kodin ilmapiirin kuvauksen suhteen. Kertomukset jakautuivat nii-
hin, joissa kotia kuvattiin “ihan tavalliseksi”, ja niihin, jotka sisältävät runsaasti ne-
gatiivisia kokemuksia. Negatiivisia kokemuksia yhdistivät vanhempien voimakas 
päihteidenkäyttö, joka on haastateltavien kokemuksen mukaan leimannut arkea ja 
perheen elämää ja johon on usein liittynyt perheen sisäistä väkivaltaa. Vanhempien 
ongelmallisella päihteidenkäytöllä on todettu olevan voimakas yhteys lapsen rikolli-
seen käyttäytymiseen sekä päihteidenkäyttöön nuoruusiässä (Sampson & Laub 1994, 
7). Tavallisiksi perheiksi kutsutuista lapsuudenperheistä haastateltavat kertoivat neut-
raalein ilmauksin, ja vaikutti siltä, etteivät he pitäneet lapsuusperheestä kertomista 
tärkeänä tai kiinnostavana.

 “Eipä siinä mittää ollu… ihan tavallinen perhe.”

Lapsuudenkokemuksiin kuului myös niitä tapahtumia, joissa lapsi sijoitettiin asu-
maan kodin ulkopuolelle. Tässä aineistossa alle kymmenvuotiaina sijoitettuja poikia 
oli kolme, heidän ikänsä sijoitushetkellä olivat 5, 7 ja 9 vuotta. Kaksi heistä kertoi 
myöhemmin selvinneen, että huostaanoton taustalla on ollut äidin kyvyttömyys ja 
haluttomuus hoitaa lasta sekä lapseen kohdistunut väkivalta, kolmas näkee syyksi 
molempien vanhempien voimakkaan päihteidenkäytön. Vanderploegin ym. (2007) 
mukaan sijoitukset, joissa keskeisenä perusteena on vanhempien päihteiden käyttö, 
tehdään lasten ollessa nuorempia kuin muista syistä sijoittamiset. Vanhempien päih-
teiden käyttöön liittyvissä sijoituksissa toisaalta lasten mielenterveysongelmia ja las-
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ten hyväksikäyttöä esiintyy perusteluissa harvemmin kuin niissä sijoituksissa, joissa 
vanhempien päihdeongelmaa ei ole kirjattu perusteeksi. (Vanderploeg ym. 2007, 130.)

Kyllä mun lapsuuden perhe oli aika semmonen hajanainen… rakastavat vanhemmat 
oli mutta niillä oli ongelmia niin paljon alkoholin kanssa että. Kyllä se oli niinku ihan 
pienestä saakka semmosta, semmosta tota alkoholia mun elämässä ja sit mä vietin aika 
paljon aikaa mun sukulaisten luona aina. Ne niinku otti niinku ikään ku mut aina 
vähäks aikaa niinku, että ei tarttis nähä sitä. Ne niinku sivusta näki sen, että kuinka 
menee lujasti niinku mun vanhemmilla. 

Haastateltavat kuvasivat tapahtumia negatiivisina, lastenkotiin tai muuhun sijoitus-
paikkaan jouduttiin pakon edessä. Tilanteita yhdisti kokemus, että lapsi on irrotettu 
tutusta ympäristöstä ja tärkeistä ihmisistä, eikä tämä ole tiennyt tai ymmärtänyt rat-
kaisun taustoja. Näitä taustoja ei siis ole kyetty ymmärrettävästi avaamaan lapselle 
kotona eikä viranomaisten toimesta. Tämä kokemus liitettiin osaksi kokonaisuutta, 
jossa haastateltava kokee olleensa erilaisten viranomaistoimien kohteena elämänsä 
kuluessa, mutta nämä toimet eivät ole tuottaneet positiivisia tuloksia.

Eipä auttanu niitten keinot sillonkaa.

Kun haastateltavat analysoivat tapahtumia aikuisena, mukaan tuli myös ymmärrystä 
viranomaisia kohtaan. Aikuisena nähtiin, että kasvuympäristö ei ole ollut lapselle 
sopiva tai etteivät vanhemmat ole kyenneet lapsista huolehtimaan. Vanhempien oh-
jauksen ja läheisyyden vähäisyys on yhteydessä rikollisuuteen nuoruusiässä (Samp-
son & Laub 1994, 9). Samuels ja Pryce (2008) tutkivat huostaanotettuina eläneiden 
nuorten aikuisten itsenäistymiskokemuksia ja havaitsivat, että monet sijaishuoltoon 
siirretyt lapset kokivat itsenäistyneensä ja aikuistuneensa jo silloin, kun heidät si-
joitettiin kodin ulkopuolelle. Kokemus on syntynyt, kun kotoa ei ole vanhempien 
päihde- tai mielenterveysongelmien vuoksi saatu tukea ja huolenpitoa ja tutkittavat 
katsoivat joutuvansa ottamaan itse vastuun itsestään. (Samuels & Pryce 2008, 1202.) 
Kodin ulkopuolelle sijoittaminen ja sen jälkeiset suhteet vanhempiin voivat aiheuttaa 
katkeruuden kokemuksia vielä aikuisenakin. Lapsi voi tuntea itsensä hylätyksi ja 
pitää vanhempiaan piittaamattomina. Keskeinen ongelma voi olla se, että yhteyksiä 
vanhempiin ei onnistuta pitämään kunnossa ja lapsen mielikuvat perheestä syntyvät 
ja kehittyvät vuorovaikutuksessa sellaisten aikuisten kanssa, jotka eivät välttämättä 
tunne perheen tilannetta kovin hyvin. (Holland & Crowley 2013, 61–62.) Aineistos-
sani lähes kaikki kodin ulkopuolelle sijoitetut, joita nuoruusiässä sijoitetut mukaan 
lukien oli kymmenen, (ks. alaluku 6.2), olivat haastatteluhetkeen mennessä rakenta-
neet yhteyttä omiin vanhempiinsa ja yhtä tapausta lukuun ottamatta välit olivat nyt 
haastateltavien mielestä kunnossa.

Mää en oo mitenkää katkeroitunu siitä [laitokseen sijoittamisesta], aluksihan mää olin, 
mutta siis niinkö kymmenen vuotta taaksepäin mää olin todella katkera tästä, mikä 
kohtalo ollu.

Haastateltavilta kysyttiin, millaisia lapsuudenaikaisia tapahtumia he itse pitävät 
merkittävinä. Näissä vastauksissa toistuivat lähes poikkeuksetta perherakenteessa 
tapahtuneet muutokset ja perheen fyysisen asuinpaikan vaihdokset. Perheet olivat 
muuttaneet asuinpaikkaa yleensä isän tai isäpuolen töiden vuoksi. Monet perheet oli-
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vat muuttaneet haastateltavien lapsuuden aikana useita kertoja, ja muuttoja oli tapah-
tunut sekä paikkakunnalta toiselle että yhden paikkakunnan sisällä. Muuttamiseen 
liittyvät tapahtumat kuvattiin negatiivisina. Muutto oli tarkoittanut koulunvaihtoa, 
harrastusten katkeamista ja kaverisuhteiden päättymistä. Myös Sampsonin ja Laubin 
(1994, 6) tutkimuksessa perheen liikkuvuus, joka tarkoitti useita asuinpaikan muutok-
sia, oli yhteydessä rikolliseen käyttäytymiseen myöhemmin. Perheen useiden asuin-
paikan vaihdosten on todettu myös kohottavan riskiä lasten ongelmakäyttäytymiseen 
ja nuorten päihteidenkäyttöön (Jelleyman & Spencer 2007, 587–588). Nämä kokemuk-
set eivät näyttäneet kääntyvän positiivisiksi aikuisenakaan, eikä muuton jälkeisistä 
mahdollisista uusista kavereista, harrastuksista tai muista positiivisista seurauksista 
löydy haastateltavilta mainintoja. Sen sijaan muuton motiiveja saatettiin ymmärtää 
aikuisena hieman paremmin, kun niiden nähtiin liittyvän vanhempien työpaikkoihin 
ja toimeentulomahdollisuuksiin.

Koulu ja oppiminen

Haastateltavista yksi aloitti koulunkäynnin erityisluokassa, muut aloittivat perus-
koulun yleisopetuksen ryhmässä. Kukaan ei muista olleensa päivähoidossa tai esi-
opetuksessa ennen koulun aloitusta. Haastateltavat olivat menneet kouluun mielel-
lään ja aivan koulun alkuvaiheesta heillä oli pääsääntöisesti hyviä muistoja. Koulun 
aloitukseen liittyviä positiivisia asioita oppimaan pääsemisen ohella olivat liittyminen 
kaveripiirin koululaisjoukkoon tai pääseminen kouluun, jossa vanhempi sisarus jo 
kävi. Vuonna 2012 julkaistussa väitöstutkimuksessaan Äärelä (2012) selvitti, millaisia 
koululaisia nuoret vangit ovat olleet ja mikä heille on koulussa ollut merkityksellis-
tä. Hän toteaa, että puolet nuorena vankilassa haastatelluista miehistä on aikoinaan 
mennyt kouluun mielellään ja vaikeudet koulu-uralla alkoivat pikkuhiljaa. (Äärelä 
2012, 111.) Parhaimmiksi muistoiksi haastateltavani nostivat usein taito- ja taideaineet, 
etenkin käsityön ja liikunnan tuomat tekemisen mahdollisuudet. 

No ne oli kaikki, ne oli hyviä, missä pääs toteuttamaa itteesä, ni niissä olin sitte hyvä, 
että.. Ja jossa ei tarvinnu paikoillaa olla, ni

Mutta että ei ollu alusta lähtienkään niin mukana siinä, kun muut. Se oli vähän tylsää. 
Paitsi tekniset aineet, niinkun käsityön tekemiset ja tommoset. 

Ongelmia alkoi kuitenkin pian ilmetä sekä akateemisten taitojen oppimisen että 
kouluympäristön sosiaalisten vaatimusten suhteen. Myös Äärelä (2012) löysi aineis-
tostaan tämän kaltaisia piirteitä ja havaitsi koulunkäynnin mielekkääksi kokemi-
sen loppuneen erilaisten oppimiseen sinänsä liittymättömien asioiden väliintuloon. 
Näitä ovat voineet olla konfliktit koulun auktoriteettien tai kavereiden kanssa tai 
vaikkapa kiinnostuksen laimeneminen koulussa tapahtuvia toimintoja kohtaan. Ää-
relä toteaakin, että uutuudenviehätyksen mentyä on pedagogisesti haastavaa, ellei 
mahdotonta tarjota kaikille mielekästä toimintaa koko koulupäivän ajan. (Äärelä 
2012, 111 -117.) 

Haastateltavistani moni kertoi lukemisen ja sen opettelemisen olleen vaikeaa, mut-
ta oletti vaikeuden taustalla olleen pikemmin keskittymisen heikkouden tai kiinnos-
tuksen puutteen kuin kognitiiviset ongelmat. Kiinnostus lukemiseen ja sitä kautta 
lukemisen taito voi jäädä heikoksi, jos kodin ilmapiiri ei kannusta lukemaan (Lauk-
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kanen & Holopainen 2017, 30; Phillips, Norris, Hayward & Lovell 2017, 117–118). 
Useimmat haastateltavat kertoivat olleensa luonteeltaan vilkkaita ja kokeneensa eten-
kin paikallaan istumisen vaatimuksen ylivoimaiseksi. 

Kyllä ne kolme ekaa vuotta ihan ylipäätään oli ihan ok. Mut sit alko.. en tiiä mikä alko 
tökkiin. Se ei vaan uponnu se tieto mun päähän. Siellä pulpetin takana istuminen oli 
yhtä helvettiä. Näki, mitä kirjotetaan taululle, mut ei, ku oli joka paikkaan menossa, 
et.. Semmonen yleinen levottomuus vittu, et..

Koulussa menestymisen ja sitä kautta saatavien perustaitojen, kuten lukeminen, kir-
joittaminen ja laskeminen, merkityksen eri elämänalueilla selviytymiselle ja työllis-
tymiselle tiedetään olevan suuri. Hakkaraisen, Holopaisen ja Savolaisen (2015; 2016) 
pitkittäistutkimus nuorten oppimisvaikeuksien merkityksestä koulutus- ja työuralle 
osoittaa, että matematiikan sekä lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet ennustavat 
matalaa koulutustasoa. Erityisesti vaikeudet matematiikassa yhdistyneinä heikkoihin 
sosiaalisiin taitoihin johtavat helposti nuoren koulutusuran katkeamiseen ja työmark-
kinoilta syrjäytymiseen. (Hakkarainen, Holopainen & Savolainen 2015, 417; 2016, 182.) 
Paitsi itse koulussa olemisen, myös siellä tapahtuvan oppimisen mielekkyys muotou-
tuu oppilaille pian koulunkäynnin alettua. (Richter, Lehrl & Weinert 2016, 96.) Tässä 
aineistossa haastateltavat kertoivat kohtuullisen hyvin sujuneesta koulun aloituksesta 
melko lyhyesti ja siirtyivät sitten vaiheeseen, jossa ongelmia alkoi ilmetä. Joidenkin 
kohdalla se tapahtui jo ensimmäisen luokan aikana, useimpien kohdalla muutaman 
vuoden kuluessa.

Tutkittaessa sosiaalisten ja kognitiivisten taitojen merkitystä akateemisen menes-
tyksen kannalta ovat merkityksellisiksi osoittautuneet tarkaavaisuuden ja lukemisen 
taidon ohella hyvät ryhmässä toimimisen taidot (Rabiner, Godwin & Dodge 2016, 
262–263). Haastateltavani eivät juurikaan kertoneet sosiaalisista suhteistaan koulun 
formaaleissa oppimistilanteissa, vaan kuvaukset liittyivät välitunteihin ja muihin niin 
sanottuihin vapaisiin tilanteisiin. Näistä kuvauksista on löydettävissä kaksi toistuvaa 
teemaa, epäoikeudenmukaisuuden kokeminen ja kiusaaminen. Erimielisyydet kou-
lutovereiden kanssa olivat johtaneet usein fyysisiin konflikteihin, joista haastateltavat 
kokivat joutuneensa yksin vastuuseen. 

No se kolomas luokka, mut erotettiin kaheksi viikkoo. Se oli sitte se stoppi. Seki oli, että 
väkivaltasuus. Et mua hakattiin nurkalla, muistan, lestadiolaisia poikia, ni kolome oli 
veljestä pieksi mua ja mää sitte löin takasi. Ja just sillon, ku mää löin takasi, ni opettaja 
tuli sitte siihe ja minähän siitä sitte joutuin erotetuksi. Jostain kumman syystä!

Omien kiusaamiskokemustensa taustalla haastateltavat näkivät tapahtumasarjoja, jot-
ka johtivat konflikteista kiusatuksi tulemiseen ja siirtymiseen siitä kiusaajan rooliin. 
Dulmas, Sowers ja Theriot (2013) nostavat tällaisen oppilasryhmän tarkasteltavaksi 
erittäin ongelmallisena. Oppilaat, joilla on rooli sekä liusaajana että kiusattuna, ovat 
yksinäisempiä ja vähemmän empaattisia uhrejaan kohtaan kuin muut kiusaajat ja kiu-
satut. (Dulmas ym. 2013, 26.) Koulussa tapahtuneista konflikteista ja niiden yleensä 
väkivaltaisista ratkaisuista löysin selkeästi kahdenlaisia kerrontatapoja. Yllä olevan 
kaltaisia kokonaisuuksia, joissa lopputuloksena oli kokemus epäoikeudenmukaisesta 
kohtelusta ja joka ei sisällä analyysiä oman käytöksen taustoista tai esimerkiksi tilan-
teeseen puuttuneen auktoriteetin motiiveista. Tapahtumasarja mielletään osaksi koko-
naisuutta, jossa viranomaiset (tässä tapauksessa opettajat) ovat puuttuneet haastatel-
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tavan elämään ilman, että he itse ovat tienneet tai ymmärtäneet puuttumisen todellisia 
syitä. Ne, jotka aikuisena arvioivat tilannetta toisin, toivat mukaan näkemyksen, että 
kokemus oli lapsena epäoikeudenmukaisen tuntuinen, mutta myöhemmin arvioituna 
se on ollut perusteltu. Aikuisena tapahtumia analysoitaessa myös esimerkiksi omien 
kotiolojen kuormittavuus nähtiin syynä omalle käytökselle. 

Olinko minä sitten vaan niin rauhaton sitte, että se isäpuol hermoili sitte enemmän. 
Minä sitte purin sen koulussa ja millon missäki sen asian sitte… se meni sitte sellaseks 
sotkemiseks. Muitten kiusaamiseks. 

Aikuisena omalle käytökselle löydetään siis motiivi. Salmivallin (2014) mukaan kiu-
saamistilanteissa on tyypillistä, että kiusaaja pitää toimintaansa tarkoituksenmukai-
sena ja kokee saavuttavansa sillä haluamiaan asioita (Salmivalli 2014, 286).

Seitsemän haastateltavaa oli siirretty erityisopetukseen vuosiluokkien 1–6 aika-
na, kolme vuosiluokkien 7–-9 aikana. Koska erityisopetukseen siirtyminen oli osana 
monen haastateltavan kouluhistoriaa, käsittelen nämä teemat yhtenäisenä, vaikka 
ne ajallisesti sijoittuivat yksilöiden tarinoissa eri ikävaiheisiin. Koulunkäyntiin on 
usein liittynyt jonkinlaisia vaikeuksia jo alkuaikoina. Vaikeuksia ovat aiheuttaneet 
sekä oppiminen että koulun sosiaaliset vaatimukset ja usein haastateltavat kokivat 
oppimisen vaikeuksien olleen seurausta sosiaalisista vaikeuksista tai keskittymisen 
ongelmista. 

Kyllä mä niinku opin laskemaan siellä ja lukemaan ja että mulla oli keskittymisvaikeu-
ksia, että jos mä en keskittyny ni mä en oppinu. Mut sillon ku mä keskityin ni mä opin 
sen asian aina. 
 
Minä kävin nii [paikkakunnan] kaikki koulut, kävin läpi, että mää sain potkut jokaisesta 
koulusta. Että sellanen.

 
Ala-asteen aikana erityisopetukseen siirrettyjen poikien siirron syy heidän oman 
kertomansa mukaan on kuitenkin aina liittynyt käyttäytymiseen ja koulun sääntöjen 
noudattamisen vaikeuteen. Soinnun ym. (2017) mukaan käyttäytymiseen ja tunne-
elämään liittyvät taidot ovat merkityksellisiä koulussa menestymisen kannalta kah-
dellakin tavalla. Ensinnäkin ne ovat suoraan yhteydessä koulumenestykseen, lisäksi 
käyttäytymiseen ja tunne-elämään liittyvät taidot ovat merkityksellisiä opettaja-op-
pilas-suhteen kannalta, mikä puolestaan on yhteydessä koulumenestykseen. (Sointu, 
Savolainen, Lappalainen & Lambert 2017, 463.) Elämänkulkuteoriaan perustuvan 
tutkimuksen (ks. esim. White & Loeber 2008) mukaisesti lapsen käyttäytymisen 
ongelmat voivat johtaa ongelmiin vertaissuhteissa koulussa ja rikolliseen käyttäy-
tymisen myöhemmin. Lapsen käyttäytymisen ja tunne-elämän ongelmat näyttäy-
tyvät erityisinä riskitekijöinä myöhemmälle rikollisuudelle etenkin silloin, kun ne 
yhdistyvät heikkoon koulumenestykseen ja kasvuympäristön muihin mahdollisiin 
riskitekijöihin, kuten vanhempien heikkoon sosiaaliseen tilanteeseen (Kauffman & 
Landrum 2013, 140). Käyttäytymisen ongelmista aggressiivisuus näyttää olevan sel-
keimmin yhteydessä myöhempään rikolliseen käyttäytymiseen. Lapsuuden aikainen 
aggressiivisuus on myös kriminologisen tutkimuksen mukaan merkittävin myöhem-
pää rikollisuutta selittävä ennustetekijä. Lapsen aggressiivisuus aiheuttaa ongelmia 
kaverisuhteissa, jotka edelleen helposti kehittyvät kiusaamistilanteiksi. (Huesmann 
ym. 2002, 203–204.)
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Erityisopetukseen sijoittaminen sinänsä ei tarkoita ongelmia vertaissuhteissa, mut-
ta jos sijoitus on tehty ongelmalliseen käyttäytymiseen liittyvin perustein, ovat ver-
taissuhdeongelmat myöhemminkin todennäköisiä. (White & Loeber 2008, 392–393.) 
Jotkut haastateltavat nimesivät erityisopetukseen siirtymisen syyksi yksittäisen ta-
pahtuman tai tapahtumasarjan, johon on liittynyt omaa väkivaltaisuutta tai muuta 
kouluun sopimatonta käyttäytymistä. Jos oppimisessa oli ollut ongelmia, haastatel-
tavat pitivät sitä seurauksena käyttäytymisen hallinnan vaikeudesta tai oman pahan 
olon purkautumisesta sopimattomilla tavoilla.  

Oli heti niinku, heti oli, että siellä, siihe aikaa jo piti tapella, ni se.. vanhempien, ylem-
piluokkalaisten kanssa, ni tuota se sitte lähti, saman tien.

Mut sit tota mä jouduin tota tarkkailuluokalle. Mä jouduin sinne sen takii varmaa ku 
tota mä olin yksin luokassa ja sillä opettajalla oli aina purukumia tuossa, niinku täs 
vetolaatikossa. Ja ku mä avasin sen laatikon, ni se opettaja tuli saman tien ja… No sitte 
sinä päivänä mä siirryin tarkkailuluokalle. Et mä olin niinku väärin toiminu siinä. 

Erityisluokkaan tai muuhun erityisopetusjärjestelyyn yläasteella siirretyt haastatel-
tavat siirrettiin niin ikään heidän kokemuksensa mukaan käyttäytymiseen liittyvien 
syiden vuoksi pois yleisopetuksen ryhmästä. Yhden kohdalla tämä tarkoitti siirtoa 
koulukotiin ja siirron taustalla oli luonnollisesti myös muita kuin kouluun liittyviä 
asioita. Sinkkonen (2004) toteaa, että lastensuojelun kohteena olevilla lapsilla samoin 
kuin muilla turvattomissa oloissa kasvaneilla lapsilla käyttäytymisen ongelmat ovat 
tavallisia. Vaikeuksia saattavat tuottaa pitkäjänteisyyden puute ja vaikeus hallita omia 
tunnetilojaan. Koulussa tällaiset piirteet johtavat helposti konflikteihin ja vaikeuttavat 
myös oppimista. (Sinkkonen 2004, 122.) Koulun toimintatapoihin sopeutumattomat 
oppilaat on voitu siirtää erityisopetuksen ryhmään, jossa akateemiset tavoitteet ovat 
samat kuin yleisopetuksessa. Tämä on nähty ratkaisuksi etenkin silloin, kun tunne-
elämän ja käyttäytymisen ongelmat johtavat konflikteihin ja hankaloittavat oppimista. 
(Kuorelahti 2000, 14, 28.) Koulun sisällä erityisopetukseen siirretyt kokivatkin tilan-
teidensa olleen niin haasteellisia, että heille oli tehty koulussa erityisjärjestelyjä, jotta 
peruskoulu on saatu päätökseen. 

Sain mä sit yläasteel, tää hommahan meni sillä tavalla, että sielä meillä oli hyvä opet-
taja ja hyvä luokka. Kaikki oli aika passelisti, mut itellä se rupes menemää aika villiks 
se touhu. Ja totani, ne kasas mulle sellaseen siivouskomeroon oman huoneen. Ja sit ne 
jostain hommas sinne opettajan. Ihan siks et ne sai mut läpi siitä koulusta.

Erityisluokalla oleminen oli pääsääntöisesti koettu mukavaksi ja tarkoituksenmukai-
seksi. Opettajat saivat kiitosta sekä rentoudestaan että jämäkkyydestään, ja koulun 
käytännöt oli koettu joustaviksi ja oppilaan tarpeita vastaaviksi. Joustavat käytänteet 
olivat vähentäneet yhteentörmäyksiä koulun normien kanssa, ja toisaalta tiukka kuri 
joissakin asioissa oli ollut turvallista ja rauhoittavaa. Erityisluokan toimintakulttuuria 
kuvattiin myös negaatioiden kautta. Opettajien toiminnassa ei ollut ”turhaa pönöt-
tämistä” eikä ”tärkeilyä” ja oppilaiden toiminnasta puuttui ”turha säätö”, jotka siis 
koettiin tyypillisiksi toimintatavoiksi yleisopetuksen ryhmissä. Kuorelahti ja Lappa-
lainen (2017) korostavat vuorovaikutustaitojen merkitystä oppimisprosessissa. Hyvin 
toimivat vuorovaikutussuhteet sekä oppilaiden välillä että opettajan ja oppilaiden 
välillä ovat yhteisöllisen ja pedagogisesti toimivan oppimisympäristön keskeisiä edel-
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lytyksiä. (Kuorelahti & Lappalainen 2017, 86.) Äärelä (2012) kuvaa haastattelemiensa 
nuorten vankien kokemuksia siirtymisestä pienryhmäopetukseen ja nostaa edellisen 
kaltaisten teemojen ohella tarkasteluun myös pienryhmän yhteisöllisyyden (Äärelä 
2012, 212–213). Jahnukaisen (2001) haastattelemat erityisluokassa opiskelleet nuoret 
aikuiset luonnehtivat erityisluokkaa positiiviseksi paikaksi yleisopetukseen verrat-
tuna ja esittävät sekä mieluisia oppimiskokemuksia että kokemuksia oikeudenmu-
kaisesta kurista (Jahnukainen 2001, 154). Tässä aineistossa haastateltavat eivät juuri 
maininneet suhteita toisiin oppilaisiin, mutta käsittelivät jonkin verran suhdettaan 
erityisluokan opettajaan. Kuorelahti (2000) huomauttaa, että oppilaan ja erityisopet-
tajan läheisen suhteen muodostuminen on yksi erityisluokan vahvuuksista. Pienessä 
ryhmässä oppilaiden väliset vuorovaikutustilanteet harvenevat suhteessa opettajan ja 
oppilaan väliseen vuorovaikutukseen. Se vähentää konfliktien syntymistä oppilaiden 
välillä ja mahdollistaa oppilaalle enemmän toivotunlaista vuorovaikutusta opettajan 
kanssa. (Kuorelahti 2000, 38, 97.) Oppimistilanteita tai oppimiskokemuksia käsiteltiin 
aineistossani hyvin harvoin.

Ne oli kaikki, ketä oli töissä, ni tosi asiallisia, et, et ei ne vaatinu liikoja ja sillee löysäs 
niitä hommia, et tehkää vittu vaikka toi yksi sivu tosta tän päivän aikaan ja sillee. Jousti, 
jousti noissa asioissa. Sählyä pelattii joka päivä enne ruokatuntia, tunti. Se oli kova 
sana. Sen jälkee sitte syömää ja siitä kaupungille pyörimää. Sillee se yleensä meni, et.

Jahnukaisen (2001) haastateltavat koostuivat erityisluokalla käyttäytymisen ongel-
mien vuoksi olleista jo peruskoulunsa päättäneistä nuorista aikuisista. Tämän tutki-
muksen haastateltavat ovat valikoituneet tutkimusjoukkoon rikollisen elämäntapan-
sa vuoksi, joten he edustavat erityisluokalla olleista niitä, jotka koulun jälkeen eivät 
ole onnistuneet kiinnittymään opiskelu- tai työelämään ja joiden elämää hallitsivat 
päihteet ja rikokset. Pohdittavaksi nousee, mikä merkitys positiivisilla oppimisen 
kokemuksilla on ollut nuoren kiinnittymisessä koulutusjärjestelmään tai näissä ta-
pauksissa pikemminkin kiinnittymisen muodostuessa heikoksi. Haastateltavat eivät 
kuvanneet merkityksellisiä epäonnistumisia oppimisessa erityisluokalla olemisen ai-
kana. Vaikuttaa pikemminkin siltä, että tavoitteet ja tehtävät ovat olleet helppoja, ne 
eivät ole vaatineet ponnisteluja eikä niistä suoriutuminen ole ollut merkityksellistä. 
Kvalsund ja Bele (2010) tutkivat erityisluokalla olemisen merkitystä perusopetuksen 
jälkeiselle elämälle ja totesivat, että erityisluokalla olleet nuoret kohtasivat enemmän 
haasteita sosiaalisessa verkostoitumisessa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä kuin ne 
erityisen tuen tarpeessa olleet nuoret, jotka kävivät koulua yleisopetuksen luokassa. 
Yleisopetuksen luokassa oppilailla on enemmän vastuuta omasta toiminnastaan kuin 
erityisluokassa, mutta toisaalta siellä on myös enemmän mahdollisuuksia luoda ys-
tävyyssuhteita ikätovereihin. (Kvalsund & Bele 2010, 28–29.)  

6.1.2  Nuoruuden kasvu- ja opiskeluympäristöt ja koulutukselliset siirtymät

Edellä on osin käsitelty myös nuoruusikää, sikäli kuin se on erityisopetussiirtojen 
kannalta ollut keskeinen ikävaihe. Tässä alaluvussa tarkastelussa olevat lastensuoje-
lutoimet ovat joidenkin haastateltavien kohdalla tapahtuneet jo lapsuusiässä, mutta 
näiden kokonaisuuksien erotteleminen yksinomaan ikävaiheen perusteella olisi han-
kalaa. Siksi alalukujen sisällöt poikkeavat hieman otsikon mukaisesta ikäjaottelusta.
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Erityisopetus ja lastensuojelu

Yläasteen aikana seitsemän haastateltavan perheen rakenne muuttui niin, että haas-
tateltavat asuivat pääsääntöisesti muualla kuin kotona. Kaikkiin muutoksiin liittyi 
lastensuojelun toiminta, ja muutokset tarkoittivat siirtymistä vahvemmin lasten-
suojelutoimien pariin, tukiperhetoiminnasta perhekotiin tai perhekodista kouluko-
tiin. Samankaltaisia polkuja löysi myös Kyngäs (2000) haastatellessaan nuorina ri-
koksentekijöinä tuomittuja miehiä. Suurimmalle osalle nuorista vangeista vankila ei 
ollut ensimmäinen laitos, johon nuori on määrätty, vaan takana oli useita sijoituksia 
lastenkoteihin ja koulukoteihin. (Kyngäs 2000, 94.)

Lastensuojelutoimia on tässä tutkimuksessa käsitelty haastateltavien omien 
kertomusten pohjalta, eikä esimerkiksi sijoitusta edeltäviä huostaanottoja ja avo-
huollon tukitoimia ole varmistettu viranomaisasiakirjoista. Tässä tutkimuksessa 
ei myöskään ole selvitetty minkään muun tahon asiaan liittyviä kokemuksia tai 
asiakirjoja sijoitustapahtumista, joten sijoitustapahtumaa käsitellään haastateltavan 
subjektiivisen kokemuksen ja sille myöhemmin kenties annetun merkityksen kautta. 
Neljä poikaa siirrettiin lopulta koulukotiin ja kaksi joutui silloiseen nuorisovanki-
laan ennen täysi-ikäiseksi tuloaan. Haastateltavien kertomuksista näiltä vuosilta 
löytyy hyvin niukasti asioita, jotka liittyvät perheen rakenteeseen tai asuinpaikan 
ihmissuhteisiin. 

Yhdeksän pojan perheeseen oli kohdistettu ennen poikien täysi-ikäisyyttä sellaisia 
lastensuojelutoimia, joissa lapsi tai nuori on sijoitettu asumaan kodin ulkopuolelle. 
Kaksi pojista sijoitettiin sukulaisten luo, muut perhekotiin tai koulukotiin. Sijoituksen 
taustoista haastateltavilla on sekä itseen että ympäristöön liittyviä käsityksiä. Kitinoja 
(2005) on tarkastellut koulukotiin päätyneiden lasten ikää ensimmäisen lastensuoje-
lutoimena tapahtuneen sijoituksen aikana ja todennut, että alle 10-vuotiaana ensim-
mäisen kerran sijoitettuja on tällaisessa aineistossa melko vähän ja 80 % lapsista on 
sijoitettu kodin ulkopuolelle ensimmäisen kerran yli 10-vuotiaana (Kitinoja 2005, 163). 

Vanhempien päihteidenkäyttö on ollut haastateltavien kokemuksen mukaan osa-
syynä myös myöhemmässä lapsuudessa tapahtuneissa sijoituksissa. Näissä tarinoissa 
haastateltavat kuitenkin kertoivat usein myös oman toimintansa ja käyttäytymisensä 
olleen syynä lastensuojelutoimiin. 
 

Mä karkasin kotoo. Mä olin kolme kuukautta, asuin yhen kerrostalon rappukäytäväs. 
Mutsi jälkeenpäin sano, et hänen oli pakko soittaa sosiaaliviranomaisille, et ottakaa se 
poika kiinni, et saa olla huolissaa, et millon tulee ilmotus, et poika on kuollu, et.. Et 
oishan sitä voinu.. soittaa vaikka kotio, et täällä on kaikki ok, mut ei sitä sillo ymmärtäny 
vittu yhtään mitään, että…

Kitinojan (2005) koulukotiin sijoitetuista nuorista koostuvassa aineistossa (N = 200) 
ei ollut yhtään sellaista lasta, jonka asiakirjoissa olisi ollut mainintoja vain lapseen 
itseensä liittyvistä ongelmista. Sijoituksen taustalla on siis aina ollut myös koko 
perheeseen ja kotiin liittyviä ongelmia, jotka tavalla tai toisella ovat olleet viran-
omaisten käsiteltävinä ja näin asiakirjoista poimittavissa. (Kitinoja 2005, 199–221.) 
Tässä tutkimuksessa tilannetta lähestytään vain sijoitettujen henkilöiden oman ko-
kemuksen ja muistikuvan varassa, joten kokonaisvaltaista sijoituksen taustalla ole-
vaa tilannetta ei voida arvioida. Vaikka yli kymmenvuotiaina sijoitettujen näkemys 
huostaanoton syystä liittyi usein heidän omaan toimintaansa, voidaan haastatte-
lujen perusteella kuitenkin luoda katsaus aiemmin kuvattuihin perhetilanteisiin. 
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Yksi haastateltavista, 15-vuotiaana koulukotiin sijoitettu, ei haastattelussa kuvannut 
lapsuuden perhettään juuri lainkaan ja selitti huostaanottoa vain omalla päihteiden 
käytöllään, johon liittyi pikkurikoksia. Kaikki muut mainitsivat kotona käytetyn 
päihteitä, mutta vain yksi haastateltava tulkitsi sen olleen yhteydessä huostaanot-
toon ja sijoitukseen. Pösö, Jahnukainen ja Kekoni (2004, 7) toteavat koulukotien tar-
kan toimintakentän määrittelyn mahdottomuuden, mutta tiivistävät koulukodeissa 
käsiteltävän problematiikkaa, joka liittyy nuoruuteen, kotiin, ja kouluun sekä 
sosiaalisiin normeihin ja odotuksiin. 

Haastateltavat hakivat sijoituksille selvästi yksinkertaisia ja jopa tiettyyn tapah-
tumaan sidottuja selityksiä. Haastattelutilanteessa miehet tulkitsivat huostaanoton 
johtuneen siitä, että he itse käyttivät päihteitä, syyllistyivät rikoksiin ja äidit eivät 
kyenneet puuttumaan tilanteeseen. Tilanteessa äidin kykenemättömyys kytkettiin 
nuoren omaan käytökseen ”eihän mua mikään pidellyt”, ei äidin ominaisuuksiin tai 
käyttäytymiseen. Kaikista koulukotiin sijoitetuista nuorista noin puolella on asiakir-
joissa merkintä rikollisesta toiminnasta ennen sijoitusta (Kitinoja 2005, 217). Koulu-
asiat eivät nousseet näissä pohdinnoissa esiin lainkaan nuorten omina käsityksinä 
sijoitusten syistä.

Haastateltavan sisarukset ovat muutaman vastaajan kertoman mukaan olleet myös 
huostaan otettuina ja sijoitettuina kodin ulkopuolelle. Kaikissa tapauksissa sisarukset 
on sijoitettu keskenään eri laitoksiin. Tällainen ratkaisu näyttäisi olevan ristiriidassa 
Kitinojan (2005, 254) esittämän havainnon kanssa, että samaan perheeseen kuuluvat 
sisarukset pyritään sijoittamaan samaan sijoituspaikkaan, mikäli molemmat tai kaikki 
on tarpeen sijoittaa kodin ulkopuolelle.

Kukaan tämän aineiston kodin ulkopuolelle sijoitetuista nuorista ei ollut palan-
nut pysyvästi perheensä luo ennen täysi-ikäiseksi tuloaan. Sijoitusjaksosta muodostui 
siis sitä pidempi, mitä nuorempana sijoitus oli tapahtunut. Vanderploeg ym. (2007) 
ovat todenneet, että vanhempien päihdeongelmien takia tehdyt huostaanotot kestävät 
pidempään kuin muista syistä tehdyt huostaanotot. Tämä näyttäisi olevan tilanne 
tässäkin aineistossa, sillä vanhempien päihdeongelmat ja mahdollisesti myös joiden-
kin haastateltavien esiin nostama väkivalta lienevät olleet huostaanoton tai sijoituksen 
syinä nimenomaan alle kymmenvuotiaina sijoitetuilla.

Usean pojan elämässä lastensuojelutoimet tarkoittivat jonkinlaisia muutoksia lai-
tossijoitustenkin aikana, pääsääntöisesti perhekodista toiseen tai perhekodista koulu-
kotiin. Huostaanoton aikaisia muutoksia ratkaistaessa lapsen omalla mielipiteelläkin 
on merkitystä eikä lasta juurikaan sijoiteta takaisin biologiseen perheeseensä vastoin 
tämän omaa tahtoa (Vis & Fossum 2013, 2014). Joskus nuoret olivatkin päässeet ta-
kaisin kotiin, mutta nämä järjestelyt eivät kestäneet kauaa. 

Se vähä jatku samanlaisena, et mä olin missä millonkii ja koulunkäynti ei ollu mikää, 
mikää pää-himo-aihe, et kai ne vähä katto, et ei tuo kaveri pärjää tuolla, et otetaas takasi 
se tonne noin (perhekotiin).

Huomattavasti tavallisempaa oli, että muutokset olivat siirtymisiä perhekotien, las-
tenkotien ja koulukotien välillä. Siirtojen syiksi haastateltavat itse määrittelevät oman 
käytöksensä, karkailun, rikosten teon ja väkivaltaisuuden. Seitsemänvuotiaana las-
tenkotiin sijoitettu haastateltava muisteli olleensa yhteensä viidessä eri laitoksessa 
ennen täysi-ikäiseksi tuloaan. Tämä oli kuitenkin aineistossa poikkeuksellista, muut 
sijoituspaikkaa vaihtaneet ovat vaihtaneet sitä vain kerran. 
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Meit oli niinku kolme poikaa siinä ja, mut mukaan lukien ni me tota kiivettiin ikku-
nasta, katon kautta ikkunasta mentiin sinne niinku kanslian toimistoon ja varastettiin 
sieltä kaikki rahat ja lähettiin reissun päälle. Se oli sitte semmonen paukku jo että tuota. 
Ja sit siinä 15-vuotiaana alkoi tulla ensimmäisii kertoi tuommosia huumekokeiluja, kan-
nabista ja että tuota. Se alko mennä vähä niinku mahottomaks se touhu siellä ja niinku 
mun osalta. Ja sitte ne tota siirs mut sieltä taas toiseen paikkaan.

Useita muutoksia kokeneet haastateltavat kuvasivat lapsuuttaan hajanaiseksi tai rik-
konaiseksi. Pysyvien ihmissuhteiden merkityksestä lapsuus- ja nuoruusiässä kertoo 
esimerkiksi Sinkkosen (2004, 140–141) havainto siitä, että yhden pysyvän kontaktin 
säilyminen (koulupaikka) paransi selviytymistä ja suoriutumista silloinkin, kun muu-
toksia tapahtui muilla elämänalueilla runsaasti. Lapsuudessaan kodinulkopuolelle 
sijoitetuista lapsista tyytyväisimpiä elämäntilanteeseensa olivat ne lapset ja nuoret, 
joiden sijoituspaikka ei ollut laitos ja paikka pysyi pitkään samana (Barber & Delfabb-
ro 2005, 339.) Kitinoja (2005) on nimennyt koulukotisijoitusten taustoja käsittelevästä 
aineistostaan esimerkkitarinat erilaisista koulukotisijoitusta edeltävistä tapahtuma-
sarjoista lyhyeksi, pitkäksi ja erittäin pitkäksi tuloreitiksi (Kitinoja 2005, 253–260). 
Tämän tutkimuksen aineistossa lyhyttä ja pitkää tuloreittiä edustavat esimerkkitapa-
ukset olivat selkeästi löydettävissä. Lyhyt tuloreitti tarkoittaa, että koulukotisijoitus on 
ensimmäinen lapseen kohdistettu lastensuojelutoimenpide. Se tapahtuu peruskoulun 
loppupuolella ja sijoitushetkellä nuoren ongelmat sekä koulussa että muualla ovat 
ilmeisen suuria. Tässä aineistossa lyhyttä tuloreittiä edusti selkeästi yksi haastateltava. 
Hän ei kokenut perheensä olleen lastensuojelun asiakas ennen hänen sijoittamistaan 
koulukotiin ja uskoi sijoittamisen syynä olleen oman päihteidenkäyttönsä ja rikolli-
set tekonsa. Pitkä tuloreitti puolestaan käsittää lastensuojelun asiakkuuden alkami-
sen lapsuuden aikana, sijoituksen tai sijoituksia lastenkoteihin tai perhekoteihin ja 
lopulta päätymisen koulukotiin. (Kitinoja 2005, 253–256.) Tällaisia tarinoita löysin 
aineistostani kolme. Yksi heistä ei ollut lopulta ollut sijoitettuna varsinaiseen valtion 
koulukotiin, mutta kertoi käyneensä perhekodin kotikoulua, koska ei ollut kyennyt 
käymään kyseisen kunnan ”tavallista koulua”. Hän kertoi myös tiukasta valvonnasta, 
jota hän lienee tarvinnut sijoituksen kuluessakin. Kaikkien kolmen pojan tarinoissa 
yhteneväistä Kitinojan esimerkin kanssa on se, että ongelmia sekä koulussa että ko-
tona on ollut hyvin varhain. Ilmeisesti kevyempiäkin avohuollon toimenpiteitä on 
perheisiin kohdistettu, koska pojat muistelivat heillä olleen jonkinlaisen tukihenkilön. 
Näiden virallista roolia ei kuitenkaan ole tässä tutkimuksessa tarkemmin selvitetty. 
Pojat on sijoitettu perhekotiin tai lastenkotiin, ja siitä matka on jatkunut yhden tai 
useamman muutoksen kautta koulukotiin. 

Erittäin pitkä tuloreitti Kitinojan (2005) määrittelemänä tarkoittaa varhaislapsuu-
dessa alkanutta lastensuojelun asiakkuutta ja sijoitusta sekä vaihtuvia sijoituspaik-
koja, joista viimeisenä paikkana oli koulukoti. Erittäin pitkän tuloreitin kulkijoita ei 
tässä aineistossa ollut.

Neljä haastateltavaa oli käynyt koko peruskoulun yleisopetuksessa. Heidän ker-
tomuksensa koulun aloituksesta olivat hyvin niukkoja, eivätkä he nostaneet koulun 
alkuvuosilta erityisiä tapahtumia tai muistoja keskusteluun.  Heidän kuvauksensa 
ovliat kaiken kaikkiaan vähäisiä haastattelijan kouluun kohdistamien kysymysten 
lukuisuudesta huolimatta. Haastateltavat kertoivat koulujen vaihdoksista ja muista 
muutoksista sekä arvioivat oppimistaan ja koulumenestystään. Koulun vaihto kuvat-
tiin poikkeuksetta ikäväksi tapahtumaksi, johon on liittynyt myös sosiaalisten suh-
teiden katkeaminen. Koulun vaihdokset ovat johtuneet perheen muutoista toisille 
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paikkakunnille, joten ympäristön vaihtuminen on koskenut muutakin elämää kuin 
vain koulua. 

No se varmaa aina, että uus koulu ja uudet kaverit ja vanhat jäi.. se varmaan on ollu se 
merkitsevin. Ku siihe aikaahan ei eletty kännykkäkautta, ni se ei yhteydenpitokaa ollu 
sellast samanlaista ku mitä nykyää. 

Kaksi näistä neljästä haastateltavasta ei ole lainkaan aloittanut toisen asteen koulutus-
ta, yksi on suorittanut ammattikoulua puolitoista vuotta ja yksi lukiota lähes ylioppi-
laskirjoituksiin saakka. Toisen asteen tutkintoa ei siis ole kenelläkään. Toiselle asteel-
le siirtymisen aikana elämässä on jo ollut päihteiden käyttöä ja rikollista toimintaa, 
mikä oli haastateltavien mukaan osaltaan vaikuttanut koulun keskeytymiseen. Eri-
tyisluokka voi oppimisympäristönä olla jopa haitallinen myöhempää yhteiskuntaan 
integroitumista ja koulutukseen kiinnittymistä silmälläpitäen (Kvalsund & Bele 2010). 
On kuitenkin huomattava, että kyseisessä tutkimuksessa erityisluokalle sijoitettujen 
oppilaiden vertailukohtana olivat erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, jotka saivat tuki-
toimia yleisopetuksen yhteydessä. Haastateltavani eivät muistaneet saaneensa esimer-
kiksi laaja-alaista erityisopetusta tai muita oppimisen tukitoimia peruskoulun aikana. 
Heidän kertomustensa perusteella tarvetta tukitoimille olisi ilmeisesti ollut, koska he 
kertoivat vaikeuksista sekä oppimisessa että koulun sääntöjen noudattamisessa. 

..semmonen kahden viikon jakso, että en ollu koulussa ollenkaan, nin siitäkin selvit-
tii ihan.. menemällä kouluun. Se oli.. opettaja ja rehtori kävi hakemassa minut sillon 
kouluun, mutta ei siitäkään kukaan perään paljo huudellu

Peruskoulun loppuvuosina, asuivatpa pojat kotona tai sijoitettuna johonkin, rikolli-
nen toiminta ja päihteiden käyttö olivat ainakin jossain muodossa osa lähes kaikkien 
haastateltavien elämää. Tästä poikkeuksen tekee vain yksi tutkimuksen osallistuja, 
joka kertoo eläneensä ihan tavallista elämää koko lapsuuden ja nuoruuden ajan. Hä-
nen rikollinen uransa alkoi myöhemmin ja hän saikin ensimmäisen tuomionsa vasta 
lähes 40-vuotiaana. Kaikki hänen tuomionsa haastatteluhetkeen saakka ovat rattijuo-
pumuksia.

Perhekodeissa ja koulukodeissa koulunkäynti jatkui toiselle asteelle sijoituspaikas-
ta käsin tai itse sijoituspaikassa. Ammatillisen koulutuksen valinnanmahdollisuudet 
koettiin kapeiksi, mutta toisaalta laitoksessa asuminen tuki koulunkäyntiä haastatel-
tavien mielestä merkittävästi. 

No niit oli niitä vaihtoehtoja oli siinä, mitä mää pystyin alkaa käymään. Mä olin 
semmosella, ku mä olin sielä, sielä tota [paikkakunta]… sillon ja ne oli aika rajatut ne 
mahollisuuet että. Mä sit valitsin sen catering-alan. Enkä mä niinku niin, enkä mä 
niin siitä välitä oikeen.

Erityisopetuksessa olleiden nuorten rikostentekijöiden tietämys ammatillisen kou-
lutuksen mahdollisuuksista ja ylipäätään ammateista voi olla vähäistä. Kasvuympä-
ristössä saattaa olla niukasti malleja työssäkäyvistä aikuisista ja koulutuksen merki-
tyksestä ei keskustella laajasti (Zabel & Nigro 2007, 349.) Valinnanmahdollisuuksia 
voivat vielä kaventaa heikko menestys peruskoulussa ja heikot opiskelutaidot. Kun 
toisen asteen koulutuksen suorittamisesta on tullut tavoite, joka koskee koko ikä-
luokkaa ja toisaalta minimi, jolla voi joko työllistyä tai kouluttautua korkeammin, sen 
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puute ajaa tehokkaasti myös ulos työmarkkinoilta. (Vrt. Rinne & Kivirauma 2003, 65.) 
Lastensuojelun toimenpiteenä kodin ulkopuolelle sijoitettuista nuorista heikoimmin 
koulutukseen ja työelämään kiinnityvät ne, joiden elämässä on mukana päihteitä ja 
rikollisuutta. Heillä on usein vaikeuksia myös muilla elämänalueilla, kuten asunnon 
hankkimisessa ja ihmissuhteiden ylläpitämisessä. Itsenäisen selviytymisen ja ongel-
manratkaisun taidot ovat jääneet heikoiksi eivätkä jälkihuollon toimenpiteet tavoita 
heitä sijoituksen päätyttyä. (Jahnukainen 2007, 649–650; Todis ym. 2001, 137.)  Elä-
mänkulun kannalta keskeiset siirtymät opiskelijaksi ja edelleen työntekijäksi osoit-
tautuivat useille tutkimukseni nuorille miehille haastaviksi ja käytännössä ne eivät 
edes käynnistyneet. 

Haastateltavista kaksi sai koko ammattikoulun käytyä laitoksessa tai sieltä käsin, ja 
he ovatkin aineiston ainoat, jotka saivat nuorena toisen asteen tutkinnon suoritettua. 
Täysi-ikäisyyden koitettua ja asumismuodon muututtua itsenäisemmäksi koulun-
käynti oli helposti keskeytynyt.

Mutta sitten ku seittemäntoistavuotiaana kun pääsin poikkeen ja alotin amiskan toista 
luokkaa täällä siviilissä, niin tuota ei se.. kyllä veti ihan muut asiat, muut asiat tuota 
puoleesa, ku koulunkäynti. että menihän siinä sitte kymmenen vuotta, ennen ku taas 
koulun alotin.

päihteet ja rikollisuus

Lapsuuden aikaiset käyttäytymisen ongelmat yhdistettynä nuoruuden aikaiseen 
päihteidenkäyttöön ja heikkoon sitoutumiseen koulutusorganisaatioihin muodosta-
vat polun, joka usein johtaa rikoskäyttäytymiseen varhaisaikuisuudessa (Savolainen 
ym. 2014, 384). Tämän kaltainen tapahtumien kulku oli helposti löydettävissä haas-
tateltavieni elämänkulusta. 

Neljä haastateltavaa mainitsi rikollisen toiminnan, näpistelyn tai varkauksien, al-
kaneen ennen päihteidenkäytön aloittamista. Muut kertoivat asioiden tapahtuneen 
niin, että ensin oli alettu käyttää päihteitä ja niiden yhteyteen oli pian tullut myös ri-
kollista toimintaa joko päihteiden rahoittamiseksi tai päihteiden vaikutuksen alaisena 
tehtynä. Kun 40-vuotiaana ensimmäisen kerran rattijuopumuksista tuomittu henkilö 
jätetään pois tästä tarkastelusta, voidaan todeta rikosten tekemisen ja päihteidenkäy-
tön alkaneen nuorimmalla noin 10-vuotiaana ja kaikilla viimeistään 16-vuotiaaksi 
tultaessa. 

Pyysin haastateltavia kertomaan, miksi ja miten he ovat nuorena alkaneet käyt-
tää päihteitä. Löysin vastauksista kolme erilaista tapaa lähestyä asiaa. Ensimmäisenä 
perusteena haastateltavat kertoivat, että syy päihteiden käyttöön on omassa itsessä, 
siinä, millainen itse on. He kertoivat olleensa viehtyneitä päihteiden käyttöön ja pitä-
neensä sitä hauskana. Tähän on voinut liittyä tarve normien rikkomiseen tai toisaalta 
päihteiden antama kokemus hyvästä olosta. Tähän luokkaan liittyneet perusteet si-
sälsivät myös pohdintoja siitä, että päihteiden käytöllä lievennettiin omaa pahaa oloa, 
jonka oli synnyttänyt elämäntilanne tai oma taipumus reagoida asioihin ahdistumalla. 
Jälkimmäiset pohdinnat edustavat aikuisena tehtyä analyysiä nuoruusiän toiminnan 
motiiveista.

En tiiä, varmaan omasta pahasta olosta ja.. Kotona, mitä oli paineita, et aina joutu jän-
nittää, ku meni kotii, et onko ukko päissään ja.. Kai ne kaikki siihe heijastaa jollain lailla.
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Päihteiden käyttöä perusteltiin myös kaveripiirin käyttäytymisellä ja ajautumisella 
sellaiseen seuraan, jossa päihteidenkäyttöä harrastettiin. Haastatteluhetkellä omaa 
nuoruudenaikaista toimintaa kuvattiin vastuuttomaksi ja omaa kykyä vastuunottoon 
pidettiin heikkona. Toisaalta näistä pohdinnoista löytyi myös ajatuksia hakeutumi-
sen ja ajautumisen välisestä erosta. Haastateltavat katsoivat joskus hakeutuneensa 
päihteitä suosivaan seuraan ja näkivät silloin motiivina jännityksen haun. Tällaisia 
kaveripiirejä kuvattiin epämääräisiksi, ja haastateltavat mainitsivatkin, ettei seurassa 
harrastettu esimerkiksi liikuntaa tai musiikkia, vaan toiminta keskittyi päihteiden ja 
rikostenteon ympärille.

Emmä oikeesta itseasias osaa sanoo. Se vaa ajautu sinne, löyty, löyty sellasii huanoja 
kavereita, mitkä lähti sitte niinku vetämää perässä ja sitte, itte oli niin niinku hölmönä, 
et meni niitten peräs, lähti siihen mukaa.

Kyngäksen (2000) haastattelemat nuoret vangit liittivät myös päihteiden käyttöön 
kaveripiirin luonteen ja painostuksen. He luonnehtivat päihteiden käyttöä hauskak-
si kavereiden kanssa sekoiluksi, jossa oli myös sankarillisia piirteitä. (Kyngäs 2000, 
92.) Oman aineistoni haastateltavatkin mainitsivat esimerkiksi käytettyjen päihtei-
den määriä ja laatuja ja pitivät niitä haastatteluhetkellä kauhistuttavina etenkin kun 
he pohtivat sitä suhteessa ikäänsä. Kyngäksen haastateltavat lienevät olleet hieman 
nuorempia kuin tämän tutkimuksen kohdejoukko, mikä voi selittää suhtautumisen 
erilaisuutta. Analyysiprosessissa hakemani ero tapahtumien kerronnalle sellaisenaan 
ja sille kerronnalle, jossa kuuluu haastatteluhetkellä syntyvä aikuisen näkökulma 
menneisiin tapahtumiin, auttoi nostamaan tämän kaltaisia ajan myötä muuttuneita 
merkityksiä esiin.

Kolmas taustatekijä, jonka haastateltavat nostivat keskusteluun päihteidenkäytön 
aloittamista käsiteltäessä, oli nuorena tapahtunut itsenäistyminen ja yksin asuminen. 
Tällä nähtiin olevan selkeä yhteys päihteidenkäytön lisääntymiseen: kun ulkoista 
kontrollia käyttäytymiselle ei ollut, ei omalle käyttäytymiselle asetettu rajoja. 

Mä asuin yksin. Pääsin koulukodist suoraa omaa asuntoo. Emmä ollu ku kuudentoist 
vanha. Mut eihän, menon tietää siinä iässä, et viinaa ja päihteitä..

Samoin kuin Kyngäksen (2000, 93) tutkimuksen osallistujat, tämänkin tutkimuksen 
haastateltavat ovat aloittaneet päihteidenkäytön varsin nuorena. Aloitus sijoittui ikä-
vuosien 10 ja 19 välille, kuitenkin niin, että yhdeksän henkilöä kertoi aloittaneensa 
joko keskioluen juomisen tai pilven polttelun 13–14-vuotiaana. Yleensä päihteiden-
käyttö oli aloitettu keskioluella ja huumausaineet olivat tulleet mukaan vuoden tai 
parin kuluessa. Rikosten tekemisen aloittaminen sijoittui suunnilleen samaan ikä-
vaiheeseen. Yksitoista haastateltavaa kertoi ensimmäisten rikosten tapahtuneen 
viimeistään 14-vuotiaana. Tämä tulos mukailee Moffittin (1993) havaintoa siitä, että 
nuorena rikosten teon aloittaneet jatkavat rikollista elämäntapaa varhaisaikuisuuden 
jälkeenkin. Pääosin haastateltavat kertoivat näpistyksistä ja varkauksista, mutta myös 
huumausainerikoksiin ja pahoinpitelyihin on syyllistytty jo nuorena. 

Kaupoista kävin hakee tavaroita ja möin ihmisille. Porukka tuli mult tilaamaanki yleen-
sä, et sitä ja tätä ja tota. Mä kävelin kauppaa ja mä hain, mitä mä halusin ja..
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Rikoksilla oli hankittu rahaa päihteisiin, mutta se ei ole ollut ainoa syy rikosten teke-
miseen. Varsinkin näpistelyllä oli pyritty saamaan tarvikkeita, joihin kotoa ei saatu 
rahaa. Varsin usein haastateltavat kuitenkin perustelivat rikosten tekemistä kokemus-
ten hakemisella. Rikoksilla saatettiin myös pyrkiä nostamaan omaa asemaa kaveri-
porukassa tai hakea jännitystä muuten tylsältä ja merkityksettömältä tuntuneeseen 
elämään tai vallinneeseen tilanteeseen. 

mut jotenki sitte ehkä mä koin.. ku mähä, mä aloin töhrimää, sit sillon.. ja siinhän on 
tietysti omat tämmöset lainalaisuudet, niin sanotusti (naurahtaa), jotenki sitä kelas, et 
sai siitä niinku jotaa ns kunniaa niinku jollain mittakaavalla. 

- Tarviit rahaa vai?
-No ei oikeestaa. Et päihteiden vaikutuksen alasena. Enemmänki sellasta jännityksen 
hakua ollu että.

Rikosten tekeminen oli yhteydessä kaveripiiriin. Omaisuusrikosten kohdalla se 
saattoi tarkoittaa, että se varastaa, joka uskaltaa ja muut osallistuvat esimerkiksi 
ostamalla varastettuja tuotteita. Väkivaltarikoksia tapahtui eripuraisessa kaveripii-
rissä tai ne kohdistuivat yhteisesti sovittuun ryhmään, esimerkiksi velallisiin tai 
jollain tavalla ”vihollisiksi” koettuihin kohteisiin. Kivivuori (2008) kuvaa nuorten 
valikoitumista rikoksia tekeviin ja tekemättömiin kaveriporukoihin kahdella tavalla. 
Keskenään samankaltaiset, samansuuntaisesti rikoksiin suhtautuvat nuoret hakeu-
tuvat toistensa seuraan, jolloin syntyy ryhmiä, joissa rikosten tekemiseen myöntei-
sesti suuntautuvat nuoret päätyvät samaan kaveripiiriin. Toisaalta voi olla niin, että 
sääntöjä noudattavat ja hyvin käyttäytyvät nuoret ryhmäytyvät helposti keskenään, 
jolloin käyttäytymisongelmaiset ja rikoksia tekevät jäävät toistensa seuraan. (Kivi-
vuori 2008, 123.) Rikostentekovaiheen alettua haastateltavat eivät kertoneet kave-
reista, jotka eivät olisi kuuluneet päihteiden käyttöä ja rikollisuutta harrastavaan 
kaveripiiriinsä.

Rikosten tekemiseen liittyviä taustatekijöitä analysoidessaan haastateltavat toivat 
aikuisen näkökulman esiin pohtiessaan haastatteluhetkellä sitä, millaisia ensimmäiset 
rikokset olivat. Niitä pidettiin vähäisinä ja esimerkiksi taloudellisilta vaikutuksiltaan 
pieninä. 

No ei. Ne ekat oli jotain piänii, et varastan ton polkupyärän tosta tai sellasii piänempii, 
että ei niist osannu odottaa mitää seurauksii, eikä mitää.

Mukaan tuotiin myös ajatus siitä, että nuorena ei ole ymmärretty yksittäisten sinänsä 
pienien tekojen kasautuvuutta ja merkitystä loppuelämän kannalta. Samankaltaisia 
havaintoja tekivät Todis ym. (2001) seuratessaan rikoksia tekeviä ja päihteitä käyttäviä 
koulukotinuoria nuoruuden ja varhaisaikuisuuden aikana. Rikosten merkitystä sekä 
uhrien että oman elämänkannalta pidettiin pienenä eivätkä ympäröivien aikuisten 
reaktiot ole muuttaneet tätä käsitystä. (Todis, Bullis, Waintrup, Schultz & D’Ambrosio 
2001,128.)
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6.1.3  Aikuisuuden elämänvaiheet ja siirtymät

Analyysin alkuvaiheessa tarkastelin haastateltavien elämänrakennetta ja muutoksia 
elämänkulkuteorian ohjaamana keskittyen asumiseen ja perheeseen, opiskeluun ja 
työelämään sekä sosiaalisiin suhteisiin. Sosiaaliset suhteet ovat osin päällekkäisiä 
kahden ensimmäisen teeman kanssa, mutta niiden kautta tulee kuvatuksi myös per-
heen, työn ja opiskelun ulkopuolista elämää. Näitä aiheita koskevassa kerronnassa 
ei esiintynyt samanlaista kuvailua kuin lapsuuden ja nuoruuden vaiheita koskevassa 
kerronnassa. Haastateltavat kytkivät asioihin merkityksiä ja suhteuttivat tilanteita 
omaan elämänkulkuunsa. He myös tekivät nopeasti yhteenvetoja ja päätelmiä kul-
loisenkin teeman erilaisista variaatioista elämänsä varrella.

Elämänkulkututkimuksen termein siirtymiä vaiheista ja rooleista toisiin voidaan 
käsitellä käännekohtina, joiden todellinen merkitys selviää vasta, kun sille annetaan 
(tai sillä nähdään olevan) myöhemmin merkitys. Käännekohdiksi tai merkitykselli-
siksi tapahtumiksi aikuisuuden aikana haastateltavani mainitsivat lapsuuden kodista 
muuttamisen tai huostaanoton päättymisen, lasten saamisen, parisuhteiden alkami-
sen tai päättymisen ja vankeuskausien alkamisen tai päättymisen. Rönkä, Oravala ja 
Pulkkinen (2003) totesivat, että 36-vuotiaat suomalaiset nimeävät elämässään olleen 
keskimäärin kolme käännekohtaa. Yleisimpiä ovat perheeseen liittyvät muutokset, 
kuten parisuhteiden syntymiset, hajoamiset ja lasten syntymät. Miehet nimeävät usein 
myös työhön ja koulutukseen liittyviä muutoksia elämänsä tärkeiksi käännekohdiksi. 
(Rönkä ym. 2003, 2007.) Tästä aineistosta en löytänyt yhtään sellaista mainintaa, jossa 
työ tai koulutus olisi liitetty merkityksellisiin elämäntapahtumiin tai käännekohtiin.

Asuminen

Heti täysi-ikäiseksi tulemisen jälkeen 10 haastateltavaa on asunut yksin. Tähän vai-
heeseen on liittynyt myös asunnottomuutta, jonka aikana on asuttu kavereiden luona, 
asuntoloissa ja porraskäytävissä. Yksin asumisen taustalla oli usein huostaanoton 
päättyminen, ja jotkut asuivat tukiasunnossakin ainakin aluksi. Jahnukainen (2004) 
havaitsi, että koulukodista lähteneet nuoret, jotka tekivät rikoksia, olivat asumisjärjes-
telyjen suhteen riskissä jäädä asunnottomaksi. Osasyynä taloudellisten ja päihteiden-
käyttöön liittyvien ongelmien ohella olivat heikot tai olemattomat suhteet vanhem-
piin, joilta muussa tapauksessa olisi voinut saada apua tilanteeseen. (Jahnukainen 
2004, 313–315.) Huostaanoton jälkeinen itsenäistymisasunto on tutkittavieni mielestä 
sillä hetkellä tuntunut ei-toivotulta vaihtoehdolta sääntöineen, valvontoineen ja rajoi-
tuksineen. Jälkikäteen miehet kuitenkin arvioivat sen olleen tarkoituksenmukainen 
tukitoimi, jonka loppuminen johti päihteidenkäytön lisääntymiseen ja kasaantuviin 
ongelmiin. 

Oli myös perheitä, joista nuoren odotettiin muuttavan pois tai nuori itse halu-
si omaan asuntoon heti täysi-ikäiseksi tultuaan. Näihin tilanteisiin liittyi ristiriitoja 
nuoren ja perheen aikuisten välillä. Ristiriidat liittyivät sekä nuoren päihde- ja rikos-
käyttäytymiseen että perheen aikuisten päihteiden käyttöön.

 Suomalaiselle elämänkululle on tyypillistä, että kahden perheen, lapsuuden ja 
itse perustetun, väliin sijoittuu itsenäistymisen vaihe, jota pidetään merkityksellisenä 
vastuullisuuden kasvun kannalta ja johon sijoittuu yhteiselämän kokeilua esimerkiksi 
avoliittojen muodossa. Nuori muuttaa pois kotoa ja itsenäistyy noin 20-vuotiaana, 
ennen kuin saa omia lapsia noin 30-vuotiaana. (Salonen 2005, 90.) 
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Tässä vaiheessa elämää, 18–26 -vuotiaana, nuorten miesten elämään kuuluivat 
sekä päihteet että rikokset. Vankilassa vietetty aika oli myös vaikuttamassa asumiso-
loihin ja järjestelyihin. Tuomioiden jälkeen aiempi asunto ei ehkä ole ollut enää käytet-
tävissä tai parisuhde, jonka olemassaoloon asuminen perustui, oli päättynyt. Toisaalta 
vapautumisen yhteydessä on kunnalta saattanut järjestyä uusi asunto tai parisuhde 
on jatkunut ja asuminen järjestynyt sen puitteissa. 

-  Missä sie oot oikeesti asunu?
- No mulla on aina ollu joku naisystävä tuolla siviilissä, että.. heidän luonaan. Mutta 
en kirjoilla kuitenkaan

Itsenäistymisen ja vastuunoton kuvauksia haastatteluissa ei nostettu esiin, pikem-
minkin yksin asumiseen on liittynyt valvonnan loppumisen myötä vapauksia, joita 
haastateltavat myöhemmin pitivät ”järjettömyyksinä”.

Sillee, että rahallisesti pärjäs ihan hyvin ja sillee, että ruokaa oli jääkaapissa ja.. tota.. 
enemmänhän sitä tuli juhlittua.. sen ikäsenä.. Kuitenki niin paljo vapauksia sen ikä-
selle, että kyllähän se tavallaan niinku vähän käsistä lähti.. ainaki viikonloppusin, jos 
ei muuta.

Kolme haastateltavaa on jatkanut asumista omien vanhempiensa tai isovanhempiensa 
luona, ja nämä miehet asuivat haastatteluhetkelläkin vanhempiensa tai isovanhem-
piensa kanssa. 

perhe

Sosiaalisten suhteiden kuvaamisen rajaan tässä vaiheessa koskemaan haastateltavien 
perheitä. Kaveripiirien kuvaukset, joskin myös osan perhe-elämän kuvauksesta käsit-
telen myöhemmin osana rikosten ja päihteiden sävyttämän elämänvaiheen kuvausta. 
Ennen 26:tta ikävuottaan lähes kaikille haastateltaville oli kertynyt kokemusta pari-
suhteesta, useille myös lapsen saamisesta. Ne, joilla tällaisia kokemuksia ei ollut, oli-
vat haastatteluhetkelläkin perheettömiä ja asuivat vanhempiensa tai isovanhempiensa 
kanssa. Rikosuran edetessä avioitumisen todennäköisyys vähenee ja jos avioliittoja 
solmitaan, puolison rikoskäyttäytymisen todennäköisyys kasvaa. (Schellen, Poortman 
& Nieuwbeerta 2012, 564). Eräs haastateltava kuvasi puolison löytymisen vaikeutta 
rikostaustaisessa kaveripiirissä näin:

Se on jotenki.. en sit tiädä.. tos kaveripiirissä ni sitte.. ei oo ihan semmosii helmii löy-
tyny. (Nauraa.)

Avioliiton merkitys rikollisuutta vähentävänä tekijänä on osoitettu useissa tutkimuk-
sissa. Useimmat näistä tutkimuksista ovat keskittyneet rikollisen elämäntavan omak-
suneiden miesten avioitumiseen ja sen merkitykseen heidän käyttäytymiselleen. Pelk-
kä avioliiton tai parisuhteen olemassaolon toteaminen ei kuitenkaan riitä tuottamaan 
tietoa tästä ilmiöstä, vaan on huomioitava myös parisuhteen laatu. (King, Massoglia & 
MacMillan 2007; Ouimet & LeBlanc 1996; Sampson & Laub 1993; Sampson ym. 2006.)

Avioituminen vähentää rikollista käyttäytymistä, jos avioliitto ja sen mukanaan 
tuoma kiinteä ihmissuhde tuo elämään säännöllisyyttä ja rutiineja. Lisäksi sosiaalisen 
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verkoston laajeneminen muokkaa elämäntapaa niin, että rikosten tekeminen vähenee. 
(McGloin, Sullivan, Piquero, Blokland & Nieuwbeerta 2011, 371–372; Sampson ym. 
2006, 498.)

Puolison piirteet ratkaisevat osaltaan, millaiseksi avioliiton merkitys rikoskäyttäy-
tymiselle muodostuu. Miehet menevät naisia useammin naimisiin sellaisen henkilön 
kanssa, jolla on heitä itseään vähemmän rikollista toimintaa, ja ilmeisesti tästä syystä 
miehet useammin myös vähentävät rikollista toimintaansa avioliiton aikana. (King 
ym. 2007, 55.) Haastateltavani kuvasivat avovaimojaan ja vaimojaan rajojen asettajiksi 
ja arjen huolehtijoiksi, joiden ansiota oli, että rikokset ja päihteiden käyttö ainakin 
vähenivät suhteen kestäessä. Joskus parisuhde on voinut toimia molemmille päihde-
käyttäytymisen kannalta suotuisana ympäristönä.

Kyllä se [avovaimo], alussa sillon käytti [huumeita] ja käytin itekkii aika reippaasti. 
Mutta sitte hän ite sano, että nyt loppuu molemmilta, että hää on joutunu jo kattoo niin 
monta vuotta edellisessä suhteessa, että nyt riittää. Ja sitte riitti.

Avio- tai avoliiton on joissain tapauksissa osoitettu myös lisäävän rikollista toimintaa. 
Ouimet ja LeBlanc (1996) havaitsivat, että hyvin nuorten (18–21-vuotiaiden) miesten 
asuminen yhdessä avo- tai aviopuolison kanssa on yhteydessä aktiiviseen rikosten 
tekemiseen ja vasta myöhempi parisuhde toimii rikollisuutta ehkäisevänä elämänta-
pahtumana. (Ouimet & LeBlanc 1996, 92.)

Ensimmäiset perheet siis perustettiin 18–25 vuoden iässä. Monilla nämä eivät 
kestäneet kauaa, vaan perheen hajoamista seurasi yksin elämisen vaihe ja mahdol-
linen uusi perhe. Myös Kyngäs (2000, 190) havaitsi rikoskierteessä elävien nuorten 
voimakkaan taipumuksen hakeutua parisuhteisiin ja niistä pois, sekä vaikeuden löy-
tää tyydyttävää ja onnistunutta parisuhdetta. Parisuhteen keston ja sen rikollisuutta 
vähentävän vaikutuksen kannalta olennaista on myös, miten suhtaudutaan siihen 
sosiaaliseen verkostoon, jossa rikoksia on tehty. Jos kytkökset pysyvät voimakkaina, 
ei parisuhde vähennä rikollisuutta, vaan muuttuu stressaavaksi, mikä luonnollisesti 
ennustaa parisuhteen katkeamista. (Warr 1998, 208.) Parisuhde voi olla laadultaan 
huono, eli se ei edusta läheistä ja merkityksellistä ihmissuhdetta, joka vähentäisi ri-
kollista toimintaa. Tällöin parisuhde näyttäytyy stressin aiheuttajana ja sille annetaan 
jopa rikoksiin ja päihteiden käyttöön kannustava merkitys. (Bahr, Harris, Fisher & 
Armstrong 2010, 686.)

Nuorena (alle 26-vuotiaana) lapsia saaneista kukaan ei haastatteluhetkellä asunut 
lapsen tai tämän äidin kanssa. Avoliitot, joissa nämä lapset ovat syntyneet, olivat 
purkautuneet pian lasten syntymien jälkeen. Blokland ja Nieuwbeerta (2005, 1233.) 
havaitsivat, että ne rirkoksita tuomitut isät, joiden lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, 
sitoutuvat lapseen ja perheeseen on usein heikosti.

…ruvettii melkee saman tien sit seurustelemaa ja muutettii saman katon alle ja mulla 
oli tuomiot jo lainvoimasia, ku sitte sanokii, että hän on raskaana ja sitte mää olinkii, 
siitä ootusajasta puolisen vuotta olin sillon kiinni ja loppuraskauesta pääs sitte siviiliin. 
Sitte kumminki tuo kama se vei enemmän. Enemmän, ku oma perhe sillon, että.. Sitte 
jossain heti, heti tytön syntymän aikaan ni erottiin ja..

Haastateltavien elämä noin viidentoista vuoden ajalta ennen haastattelua sisälsi pal-
jon muutoksia asumis- ja perhetilanteissa. Nämä muutokset olivat parisuhteiden 
päättymisiä, uusien alkamisia ja lasten syntymiä. Elämänkulun näkökulmasta tämä 
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vaihe yleensä sisältää perheen perustamisen ja sen jäseneksi kasvamisen (Kamp Dush 
& Amato 2005, 608–609; Levinson ym. 1978, 22, 45). Tämän tutkimuksen haastatelta-
vat eivät ole kyseisenä ikäkautena eläneet kovin pitkiä aikoja saman parisuhteen tai 
perheen jäseninä, joten kasvamista vastuuseen tai perheessä odotettuun rooliin ei ole 
voinut tapahtua (vrt. myös Scabini ym. 2006, 12).

Koulutus ja työ

Täysi-ikäisyyden kynnyksellä oppivelvollisuuskoulu oli ohi ja meneillään oli toisen 
asteen koulutus. Vain kaksi haastateltavista sai ammattikoulun käytyä, muilta toisen 
asteen koulutus jäi kesken tavallisimmin ensimmäisen vuoden aikana. Koulu saatet-
tiin keskeyttää heti alussa, muutamien päivien jälkeen, tai myöhemmässä vaiheessa 
ensimmäisen vuoden kuluessa. Ammatillisen koulutuksen tehtävä on paitsi tuottaa 
osaamista kunkin koulutusalan substanssin alueella, myös kehittää yleisiä työelämä-
valmiuksia ja kykyä toimia yhteiskunnassa vastuullisesti (Koskela, Reis & Sinkkonen 
2016, 20). Tämän tutkimuksen kohdejoukko ei ole enää perusopetuksen päätyttyä 
ollut juurikaan osallisena koulutusorganisaatioissa, joissa yhteiskuntaan sitoutumista 
olisi voinut tapahtua. 

Koulutusvalinta oli tehty yleensä aika pienestä valikoimasta. Valinnan vapaut-
ta rajoitti joko peruskouluaikainen koulumenestys tai, useimmiten, koulukodin tai 
muun sijoituspaikan kapeaksi koettu tarjonta. Koulun lopettamispäätökseen liittyi 
oman päätösvallan käytön mahdollisuus. Toisen asteen koulutuksen keskeyttämi-
nen näyttää olevan yhteydessä rikollisen toiminnan lisääntymiseen varsinkin silloin, 
kun kodin tukea koulutuksessa etenemiselle ei ole saatavissa (Swisher & Dennison 
2016, 859). Tämän tutkimuksen nuorten ympäristöstä puuttuivat sellaiset tekijät, jot-
ka olisivat kannustaneet pysymään koulutuksessa. Niiden sijaan elämään oli tullut 
enenevästi koulutuksesta irtautumiseen johtavia elementtejä. 

No amistahan kävin, jäi kesken sekkii rikoksien takia. Ja tuli, tai tavallaan rikokset teki 
sen, että minä lensin kottoo sitten pellolle ja.. jonnekkii vieraalle paikalle piti mennä ja 
minä jätin sen koulun sitte..

Neljästätoista haastateltavasta seitsemällä oli kokemusta työelämästä. Nämä koke-
mukset sijoittuivat pääosin ikävuosien 18–22 välille, ja työsuhteet ovat olleet hyvin ly-
hytkestoisia. Joillakin kokemuksia oli vain yhdestä työpaikasta, jotkut olivat toimineet 
useissa erilaisissa töissä, kuten ”baarimikkona, postissa ja raksalla”, ja näihin töihin oli 
päästy tuttavien tai sukulaisten avustuksella. Työttömänä oleminen paitsi heikentää 
taloudellisia toimeentulomahdollisuuksia, jättää myös tylsäksi koettua aikaa, jota 
vietetään sellaisessa seurassa, jossa päihteet ja rikokset ovat tavallisia (Bahr, Harris, 
Fisher & Armstrong 2010, 686).

Osa haastateltavista oli aloittanut armeijan ja muutama oli myös käynyt sen lop-
puun. Keskeyttämisen kerrottiin johtuneen oman päihdeongelman aiheuttamista 
vaikeuksista tai vaikeuksista sopeutua varusmiespalveluksen edellyttämään elä-
mäntapaan. Salon (2008) mukaan varusmiespalveluksen yhteisöön sopeuttava osuus 
sijoittuu palveluksen alkuun ja tämän jakson aikana osa koulutettavista keskeyttää 
palveluksen juuri sopeutumiseen liittyvistä syistä. Varusmiespalveluksen keskeyttä-
mistä käsittelevistä tutkimuksista tiedetään, että keskeyttäminen lisää edelleen syr-
jäytymisen riskiä (Appelqvist-Schmidlechner, 2011; Salo, 2008). 
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päihde ja rikoskäyttäytyminen aikuisiässä

Pääsääntöisesti tässä vaiheessa elämää, 18-vuotiaasta eteenpäin, haastateltavien 
elämään kuuluivat monenlaiset päihteet ja niihin liittyvät rikokset. Rikoksia tehtiin 
päihteiden käytön rahoittamiseksi, velkojen perimisen yhteydessä sekä päihtyneinä 
”päähänpistoista”. Laittomien päihteiden käyttö tietysti oli rikos jo sinänsä. Aineisto-
lähtöisinä teemoina nostin rikosten ja päihteidenkäytön lisäksi tarkasteluun myös van-
keusrangaistukset sekä terveydentilan, jotka haastateltavat itse nostivat keskusteluun. 

Päihteiden käytön alkuvaiheita kuvattiin sekä kokemusten hakemiseksi että esi-
merkiksi kaveriporukan toimintatavaksi, johon oli helppo liittyä. Haastatteluissa ker-
rottiin kuitenkin myös omasta kiinnostuksesta ja viehtymyksestä päihteisiin. Näihin 
kertomuksiin liittyi joskus aikuisena tehty päätelmä siitä, että oma taipumus on ollut 
poikkeuksellista, eikä se ole liittynyt kaveripiirin toimintaan tai ollut ympäristöstä 
opittua. 

ja siin neljätoistkesäsenä sit poltin ensimmäiset pilvipaukut. Siit se lähtiki sit. Mä 
niinku löysin oman juttuni, et. Tuntu, et se on niinku avain kaikkee, et polttaa vaa 
pilvee. Se niinku avas maailman ihan toisel tapaa. Rauhotti niinku jollai tapaa.

Rikosten teon ja päihteiden käytön leimaama elämänvaihe alkoi siis nuoruuden aika-
na ja sitä jatkui koko varhaisaikuisuuden ajan. Kymmenen haastateltavaa oli haastat-
teluhetkellä vankilassa ja tuomion perusteena oli samankaltaisia rikoksia, kuin mihin 
he olivat viimeksi kuluneen 10–15 vuoden aikana pääsääntöisesti syyllistyneet. Neljä 
haastateltavaa eli vapaana ja kunkin viimeisestä vankilatuomiosta oli kulunut noin 
viisi vuotta. He eivät kyseisten viiden vuoden aikana olleet myöskään syyllistyneet 
omien sanojensa mukaan sellaisiin rikoksiin, joista olisivat voineet saada vankeus-
tuomion. Rikosten ja päihteiden sävyttämästä elämänvaiheesta tarkastelen erikseen 
päihteisiin ja rikoksiin liittyviä kuvauksia, vankila-ajan kuvauksia ja vankilan ulko-
puolisen elämän sosiaalisia suhteita.

Olipa rikosten teko ja päihteiden käyttö aloitettu missä järjestyksessä ja tarkoituk-
sessa tahansa, pian ne kietoutuivat yhteen ja muodostivat tapahtumaketjuja, joissa 
rikoksia tehtiin päihteiden saamiseksi ja päihteiden vaikutuksen alaisena. Päihteiden 
saamiseksi tehtiin omaisuusrikoksia ja päihteiden vaikutuksen alaisena väkivalta-
rikoksia. Tapahtumiin liittyi kaveriporukka, jonka kanssa vietettiin aikaa ja juotiin 
alkoholia tai käytettiin huumausaineita. Tämä havainto saa tukea Bahrin ym. (2010) 
rikollisesta elämäntavasta irtautumista käsittelevän tutkimuksen tuloksista. Huu-
meidenkäyttäjät viettävät usein paljon aikaa toisten huumeidenkäyttäjien kanssa. 
Tällaisessa kaveripiirissä tapahtuu paljon rikoksia. Huumeiden hallussapidon, myyn-
nin ja ostamisen lisäksi tehdään omaisuusrikoksia käytön rahoittamiseksi. Tällaisessa 
ystäväpiirissä koetaan vaikeaksi olla itse syyllistymättä rikoksiin ja kaveriporukka 
saatetaan nähdä syynä rikoskierteen jatkumiselle. (Bahr ym. 2010, 685.) 

Sosiaaliset suhteet koostuivat kaveriporukasta, puolisosta ja mahdollisista lapsista. 
Kaveriporukka liittyi kiinteästi rikosten tekemiseen ja päihteiden käyttöön. Haastatte-
luhetkellä tätä ryhmää kuvattiin aika negatiivisesti. Päihteidenkäytön koettiin eristä-
neen niin sanotusti tavallisiksi määritellyistä ihmisistä ja sitoneen päihteidenkäyttäjät 
ainakin löyhästi toisiinsa. Negatiiviseksi tämä ryhmä koettiin siksi, että se keskittyi 
päihteisiin ja niiden saatavuuden varmistamiseen, eikä yhdessä tehty juuri muita 
asioita. Lisäksi porukka koettiin lopulta epävakaaksi ja sen koostumus oli nopeasti 
vaihtuva. Ystävyyssuhteita kuvattiin pinnallisiksi ja porukan jäseniä epäluotettaviksi.
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Ei taida yhtää selvää kaverii kyl olla. Et kaikki ne käyttää aineita tai jollai tapaa elämä 
pyyhkii huanosti.

Sellasii selkäänpuukottajii, oikee valikoituu tonne kuvioihi, siis.. Se on ihme, jos sä 
löydät jonku luotettavan jätkän, siis tosi poikkeuksellista

Rikollisesta elämäntavasta luopuminen edellyttääkin yleensä myös irrottautumista 
siitä sosiaalisesta ympäristöstä, jossa rikoksia tehdään. Lisäksi on kyettävä muodosta-
maan uusia vertaissuhteita, jotka tukevat konventionaalista elämäntapaa ja tarjoavat 
sisältöä ihmissuhteisiin. (Warr 1998, 212.)

Väkivaltarikokset ovat kohdistuneet sekä satunnaisiin tuttuihin että perheenjäse-
niin. Tässä aineistossa väkivaltaa on perheen sisällä kohdistettu avopuolisoon, kukaan 
haastateltava ei kertonut pahoinpidelleensä lapsiaan. Tuttaviin kohdistunut väkivalta 
oli haastateltavien mukaan liittynyt päihtyneenä syntyneisiin riitoihin tai erilaisten 
velkojen perimiseen. 

Haastateltavat kuvasivat tällaista elämän kokonaisuutta ”rikkonaiseksi”, ”typeräk-
si sähläämiseksi” tai ”hölmöilyksi”. Haastatteluhetkellä katsottiin tilannetta ainakin 
hieman etäältä ja miellettiin, että kyseinen vaihe on takanapäin. Lähes 70 prosentilla 
suomen vankiloissa olevista vangeista on vaikea päihdeongelma (Oikeusministeriö 
2001, 31). Etäältä tilannetta arvioivat tietysti ne neljä henkilöä, jotka kokivat jo irrottau-
tuneensa rikollisesta elämäntavasta ja pääosin myös päihteistä. Niillekin, joiden haas-
tattelu tehtiin vankilassa, eikä tuomion jälkeisen elämän luonteesta voinut olla tietoa, oli 
vankilajakso tuonut ainakin jonkinlaisen katkoksen sitä edeltävään elämäntilanteeseen.
 

Ei, kyllä mä oon.. mä oon nyt jo kolme vuotta ollu tätä tuomiota istumassa, ni ky-
llähän sitä on rauhottunu.. sekä mies että tavat, niinku aika paljo. Että eiköhän mun 
nuoruuselämä oo jääny vähän niinku taakse. 

Vankilakaudet

Vankilajaksoja haastateltavilla oli oman kertomansa mukaan takanaan kolmesta seit-
semään. Tuomioiden määrää ei oletämän tutkimuksen kannalta olennainen sillä elä-
mänkulun tutkimuksen näkökulmasta vankilajakso alkuineen ja vapautumisineen on 
kiinnostavampi kuin se, onko samalla kerralla suoritettu useita tuomioita. Vankilassa 
vietettyä aikaa kuvailivat vain ne haastateltavat, joiden haastattelu tehtiin vankilassa. 
Muut haastateltavat ohittivat kysymykset ja kertoivat mieluummin asioista, jotka si-
viilielämässä olivat keskeisellä sijalla.

Vankilajaksot ovat katkaisseet useita siviilielämässä meneillään olleita vaiheita. 
Ensimmäiset vankilajaksot ovat saattaneet katkaista suhteen työelämään tai opiske-
lupaikkaan. Myöhemmät vankeusjaksot eivät enää vaikuttaneet työ- tai opiskelupaik-
koihin, koska suhteet olivat jo katkenneet eikä niitä ole uudelleen muodostettu. Sen 
sijaan suhteet perheenjäseniin olivat joskus katkenneet kokonaan vankilajakson aika-
na. Tällainen tapahtumasarja oli tyypillinen haastateltavan itse perustaman perheen 
suhteissa. 

No kyllä se (lapsen syntymä rauhoitti elämää) vähä. Mutta sitte ku se vankilajuttu tuli, 
jou’uin vankilaa, ni sitte se lapsen äitikii otti alkoholia, ni sitte se huostaa joutu sillä 
aikaa ku mie vankilassa olin. 
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Suhteet vanhempiin ja sisaruksiinkin olivat saattaneet heiketä, mutta olivat sittemmin 
kohentuneet. Vanhemmat ovat saattaneet ilmaista voimakkaasti pettymystään kuul-
lessaan edessä olevasta vankilatuomiosta, ja tämä on johtanut väliaikaiseen välien 
rikkoutumiseen. Haastatteluhetkellä näistä tapahtumista oli kulunut pääsääntöisesti 
yli kymmenen vuotta ja haastateltavat kokivat, että asia ei enää aiheuttanut aiemman 
kaltaisia tunteenpurkauksia.

Vankilajaksojen koettiin myös katkaisseen raskaan ja kuluttavan rikosten ja päih-
teiden sävyttämän elämän. Vankilaan joutuminen oli tarjonnut mahdollisuuden elää 
säännöllistä ja pakon avulla ohjattua elämää, johon siviilissä ei ollut kyetty. 

ja nyt on oikeestaa hyvä ku pääs sieltä ryyppyelämästä pois sitte, vankilaa.. et miettii 
ja pysähtyä miettimää.. Sitä oli aika hukassa.

Tämä havainto saa tukea Kyngäksen (2000) toteamasta rikoskierteessä elävän vaikeu-
desta hallita arkielämää siviilissä. Arjen taitoja ei ole opittu, ja toisaalta rikostausta 
hankaloittaa asioiden kuntoon saattamista niin asumisen kuin työelämänkin suhteen. 
(Kyngäs 2000, 152.)

Vankilassa haastatelluista kuusi oletti vapautumisen jälkeen palaavansa siihen per-
heeseen, josta oli lähtenyt tuomiotaan suorittamaan. Kaksi oli katkaissut parisuhteen 
vankeustuomion alussa. Tällaisia ratkaisuja perusteltiin sillä, että tuomiota suoritta-
massa on helpompi olla, kun ei tarvitse huolehtia siviilissä mahdollisesti muuttuvista 
parisuhdetilanteista. Kyngäksen (2000) mukaan vankeus myös vieraannuttaa siviili-
elämästä. Rutiinit korvaavat päätöksenteon, eikä vankilassa ollessa voi olla mukana 
toteamassa yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia ja reagoimassa niihin. Näin arjen 
selviytymisen taidot voivat vapautumisen hetkellä olla huomattavasti heikommat 
kuin vankilaan tultaessa. (Kyngäs 2000, 150–151.)

6.1.4   Yhteenveto rikoksen uusijan elämänvaiheista ja siirtymistä 

Lapsuuden perhe mielletään kasvuympäristöksi, joka tarjoaa resursseja kehityksen 
tueksi, mutta voi myös sisältää riskitekijöitä, jotka ovat kehityksen kannalta haitalli-
sia. Vanhempien avioero mainitaan tällaisena riskitekijänä usein (Elder 1994; Moen 
& Erickson 1995), toisaalta se voi joskus olla myös käänne parempaan (MacMillan & 
Copher 2005). Tässä aineistossa vanhempien avioero oli melko tavallinen tapahtuma 
ja tutkittavat mielsivät sen poikkeuksetta negatiiviseksi. Eron negatiivisina seurauk-
sina nähtiin suhteen katkeaminen toiseen vanhempaan, uuden aikuisen liittyminen 
perheeseen sekä mahdolliset asuinpaikan muutokset. Tapahtumiin liittyvät siirtymät 
eivät tutkittavien mukaan olleet johtaneet positiiviseen kehitykseen, vaan ne koettiin 
ulkoa tulleina pakkoina, joiden vaikutukset olivat ikäviä.

Myös kouluun liittyvät siirtymät, jotka olivat siirtymisiä uuteen kouluun muuton 
vuoksi tai siirtymisiä erityisluokille ja erityiskouluihin, esitettiin vielä aikuisenakin 
ikävinä tapahtumina, joissa lapsella ei ollut valinnanvaraa eikä hän ymmärtänyt ta-
pahtumien taustoja. Samankaltaisen tuomion saivat perheisiin kohdistetut lasten-
suojelutoimet, joiden taustat siis jäivät haasteltaville epäselviksi. Lastensuojelutoimet 
tosin saavat ymmärrystä, kun haastateltavat arvioivat tilanteita aikuisena. Siirtymät, 
jotka eivät ole ennalta odotettuja, voivat usein määrittyä myöhemmässä tarkastelus-
sa varsinaisiksi elämän käännekohdiksi (Clausen 1995; Shanahan 2000). Lapsuuden 
ja nuoruuden ajalta haastateltavani nimesivät käännekohdiksi juuri tällaisia ennalta 
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arvaamattomia tapahtumia. Niihin liittyi muutos sosiaalisessa ympäristössä, ja haas-
tateltavat kokivat ne ikäviksi tapahtumiksi. Vuorovaikutusta, jota siirtymän käsittely 
olisi vaatinut, tutkittavat eivät muistaneet tapahtuneen.

Aikuisuuteen liittyvissä muutoksissa oli mukana myös sellaisia tapahtumia, joita 
haastateltavat kuvasivat käänteiksi hyvään suuntaan. Näitä olivat lasten syntymät 
ja parisuhteiden alut. Koska tilanteet olivat muuttuneet nopeasti, parisuhteet ovat 
purkautuneet ja lapset jääneet toisen vanhemman tai yhteiskunnan huostaan, eivät 
siirtymät olleet juuri vaikuttaneet haastateltavien tapaan toimia uusissa rooleissaan 
isänä ja puolisona. Kehityksen edellyttämä valinnanvapauden käyttö ja vastuun otta-
minen (Thornberry 2007) ovat jääneet lyhytaikaisiksi, eikä kehittymisen paikkaa ole 
pitkään ollut olemassa.

Elämänkulkututkimuksen valossa varhaisaikuisuuteen (ikävuodet 18–25, vrt. esim. 
Thornberry 2007) liittyvien siirtymien avulla muodostetaan identiteettiä aikuiselämää 
varten. Merkityksellisintä on kehittyä ottamaan vastuuta omista teoistaan ja kyetä 
itsenäiseen päätöksentekoon. Identiteetin muotoutumisen kannalta keskeisimmät 
kehittymisen kohteet ovat rakkaus, työ ja elämänkatsomus. (Arnett 2000, 471.) Haas-
tateltavillani oli hyvin vähän kokemuksia työelämästä, joten identiteetti suhteessa 
työelämään ei ole voinut muotoutua traditionaalisten työelämäkokemusten ja niihin 
liittyvän päätöksenteon tai vastuiden kautta. Jos rakkautta lähestytään parisuhteiden 
olemassaolon näkökulmasta, oli haastateltavilla ollut kokemuksia rakkaudesta nuo-
ruuden ja varhaisaikuisuuden aikana kohtuullisen paljon. Yleistäen voisi kuitenkin 
todeta, että suhteet ovat olleet lyhyitä ja vaihtuneet nopeasti. Haastateltavat kuvasivat 
usein myös tyttöystäviään päihteidenkäyttäjiksi tai mielenterveysongelmaisiksi. Näin 
identiteetin rakentumista vastuun ottamisen avulla ei ehkä ole päässyt syntymään. 
Maailmankatsomuksen kehittymisestä en suoranaisesti löydä aineistosta käsiteltä-
vää. Jotain tietysti kertoo se, että keskusteltaessa läheisten kanssa vietetystä ajasta tai 
läheisten merkityksestä eri elämänvaiheissa haastateltavat eivät tuoneet esiin koke-
muksia maailmankatsomukseen liittyvistä keskusteluista. Thornberry (2007, 182) ha-
vaitsi, että niillä nuorilla aikuisilla, joiden sosiaaliset siteen ympäristöön olivat heikot 
ja joilla ilmeni epäsosiaalista käyttäytymistä, oli vaikeuksia siirtyä aikuisen rooleihin 
onnistuneesti.

Rikosuran edetessä ja vankeuskausien lisääntyessä yksilön valmiudet selvitä 
yhteiskunnassa heikkenevät. Puutteita esiintyy työn ja koulutuksen alueilla, mikä 
ymmärrettävästi tarkoittaa ongelmia toimeentulossa. Asuinpaikka on epävarma ja 
haasteita on asioiden hoitamiseen tarvittavissa sosiaalisissa taidoissa. Päihde- ja mie-
lenterveysongelmat vaikeuttavat ratkaisujen löytämistä edellä lueteltuihin ongelmiin 
(Oikeusministeriö 2001, 29.) Samat ongelmat olivat tuttuja tämän tutkimuksen kohde-
henkilöille, ja ne olivat jatkuneet pääsääntöisesti haastatteluhetkeen asti. 

6.2  RIKOKSEN uuSIJAN SuBJEKTIIVINEN hYVINVOINTI

Yksilön tyytyväisyys elämäänsä yleensä ja sen eri osa-alueisiin on yksilöllinen ja 
melko pysyvä ominaisuus. Elämänmuutokset voivat muuttaa hyvinvoinnin koke-
musta hetkellisesti, mutta tyypillistä on, että yksilö palaa ominaiselle hyvinvoinnin 
kokemisen tasolleen pian muutoksen jälkeen. (Praag 2003, 31.) Bardo ja Yamashi-
ta (2014) havaitsivat, että eri elämänalueisiin liittyvä tyytyväisyys ja hyvinvoinnin 
kokemus ovat yleistä tyytyväisyyttä pysyvämpiä yksilön elämänkulun aikana. He 
liittivät kokemuksen pysyvyyden yhteiskunnalliseen kontekstiin niin, että kun tietyt 
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tekijät ja tapahtumat ovat nuoruuden ja varhaisaikuisuuden aikana muokanneet 
yksilön hyvinvoinnin kokemusta, yksilö tulkitsee ja arvioi myöhempiä kokemuksi-
aan tämän olemassa olevan rakenteen kautta myöhemminkin. (Bardo & Yamashita 
2014, 381.)

Subjektiivista hyvinvointia tutkitaan isoilla aineistoilla yleensä mittarein, joilla 
selvitetään yksilön omaa arviota tyytyväisyydestään elämäänsä kokonaisuutena 
tai joihinkin elämän osa-alueisiin. Mittareiden sisältö vaihtelee, mutta yleisesti eri 
osa-alueita edustavat perhe-elämä, työ ja toimeentulo sekä vapaa-aika ja harras-
tukset. (Diener & Ryan 2009, 391; Praag 2003, 31.) Praagin (2003, 31) esittämässä 
kuviossa tutkittavan tyytyväisyys elämän eri osa-alueilla muodostaa kokonaisku-
van hänen tyytyväisyydestään koko elämää kohtaan. Kuvaan tässä luvussa Praa-
gia mukaillen hyvinvoinnin rakentumisen haastateltavieni kertomuksissa kuvion 
4 mukaisesti.

kuvio 4. yleisen tyytyväisyyden rakentuminen haastateltavien elämän eri alueilla (praag 2003, 
mukaillen)

Tässä tutkimuksessa ei mitattu tutkittavien subjektiivista hyvinvointia, vaan haastat-
teluissa keskusteltiin elämäntapahtumiin liittyvistä tuntemuksista ja siitä, millaisia 
merkityksiä tapahtumat ovat saaneet haastateltavien elämässä elämänkulun eri vai-
heissa. Kuvion alaosan tarkoittama ”Haastateltavien yleinen tyytyväisyys elämään” 
ei siis sisällä numeerisia tietoja haastateltavien itsearvioista vaan kerrontaa hyvin-
voinnin sisällöstä. Seuraavaksi käsittelen haastateltavien kokemuksia hyvinvoinnista 
eri elämänalueilla elämänkulun edetessä. Alaluvuissa 6.2.2 ja 6.2.3 tarkastelen positii-
visten ja negatiivisten affektien sijoittumista ja sisältöä eri elämänalueilla. Alaluvussa 
6.2.4 näkökulma on elämänalueet leikkaava ja tarkastelen sitä, millaisista tekijöistä 
positiiviset ja negatiiviset affektit kaiken kaikkiaan koostuvat. 
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6.2.1   Subjektiivisen hyvinvoinnin kokemukset elämänkulussa

Perherakenteen muutosten ja traditionaalisesta perheestä poikkeavan ympäristön 
merkitystä lasten hyvinvoinnille ja etenkin lasten myöhemmälle hyvinvoinnille tut-
kittaessa on voitu todeta, että suoraviivaisia päätelmiä ei voida tehdä. Avioeron ja 
uusperheen merkitys lapsen elämänkulussa vaihtelee paitsi ikäkauden myös muiden 
olosuhteiden mukaan, ja se voi lopulta näyttäytyä sekä negatiivisena että positiivise-
na. (Louis & Zhao 2002, 986–987.) Vanhempien avioeron ja lasten hyvinvoinnin välistä 
suhdetta on tarkasteltu sekä tutkimalla eron yhteyttä lasten hyvinvointiin kyseisenä 
ajankohtana että selvittämällä lapsuusaikaisen erokokemuksen merkitystä hyvinvoin-
nille aikuisiässä (Amato & Keith 1991a; 1991b). 

Negatiivisesti vaikuttavina eroon liittyvinä tekijöinä nähdään taloudellisen tilan-
teen heikkeneminen, toisen vanhemman poissaolo ja perheen sisäiset konfliktit, jotka 
tosin yleensä sijoittuvat eroa edeltävään aikaan (Amato & Keith 1991b, 26–27). Tässä 
aineistossa negatiivisten ilmiöiden kuvaukset painottuivat taloudellisiin kysymyksiin 
sekä toisen vanhemman puuttumiseen arjesta. Lähes kaikki erot olivat tapahtuneet 
haastateltavien ollessa hyvin pieniä, joten eroa edeltävät konfliktit eivät ehkä ole säi-
lyneet muistikuvissakaan. Amaton ja Keithin (1991b) mukaan erotilanteeseen liittyy 
usein muitakin lapsen kannalta negatiiviseksi miellettyjä tapahtumia, kuten mahdol-
liset muuttamiset, koulun vaihdokset ja suhteiden katkeaminen isovanhempiin. Yk-
sittäisistä hyvinvointia kuvaavista muuttujista eron negatiiviset vaikutukset näkyivät 
isäsuhteen heikkenemisenä ja ei-toivotun käyttäytymisen lisääntymisenä. (Amato & 
Keith 1991a, 44; Amato & Keith 1991b, 30.) Haastatellut miehet kertoivat muutoista 
ja koulunvaihdoksista, mutta eivät liittäneet niitä erotilanteisiin. Useimmiten olikin 
käynyt niin, että perheestä on lähtenyt isä ja lapset olivat jääneet äitinsä kanssa per-
heen yhteiseen asuntoon. Vasta äidin uusi avo- tai avioliitto oli tuonut mukanaan 
paikkakunnanvaihdoksia ja muutoksia asumisoloissa. Ero ei aina ollut tuonut tul-
lessaan välittömiä negatiivisia seurauksia ja yhteydet sukulaisiinkin olivat voineet 
toimia entiseen malliin. Eräs mies kertoikin erotilanteen jälkeisistä olosuhteista näin:

- Äiti lähti niinku.. ne asu mun mummolassa ja mutsi lähti sieltä, muutti kaupunkii 
ja.. mä lähin mukana siinä ja sit mutsi meni uusiin naimisiin, mä en muista, et minkä 
ikänen.. olinkohan kolme, neljä.. 
- Sun isä jatko asumista siellä mummolassa?
- Joo, se asu siellä. Mä olin siellä viikonloput ja siällä, olin kaikki kesälomat kouluaikaan 
ja.. Et kyllä paljo sain pitää yhteyttä sinne, et.. Et siinä, ku mutsi ja isä eros, si siinä ei 
kumminkaa ollu mitää tappelua mun tapaamisten kans..

Varsinaista erotilannetta useammin haastateltavat nostivat oman hyvinvointinsa 
kannalta merkityksellisenä asiana esiin äitien uudet puolisot. Kaikki seitsemän äitiä, 
jotka olivat jääneet lastensa kanssa yksin (kuusi eronnutta ja yksi leski) avioituivat 
uudelleen poikien ollessa alle 12-vuotiaita. Louis ja Zhao (2002) huomauttavat uus-
perheiden syntymisen ajankohdalla olevan usein merkitystä lasten hyvinvoinnille. 
Teini-ikäiselle suhteen muodostaminen uuteen isä- tai äitipuoleen osoittautuu use-
ammin vaikeaksi, kuin silloin, jos uusperhe muodostuu lapsen ollessa pieni. (Louis 
& Zhao 2002, 987.) Tällaista ilmiötä ei tästä aineistosta löytynyt. Kaikki haastateltavat 
kuvasivat suhdetta isäpuoleen negatiivisesti. Isäpuolten koettiin kohdelleen poikia 
epäreilusti ja arvaamattomasti. 
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Semmonen, isäpuolen varjossa ollu, et isäpuolelta tuli sillon jo hyvin se.. Emmä tiiä, 
miks se niin vahvana on, niin se vaan tuntu.. et ol vähä niinku toisarvonen siinä, ver-
rattuna hänen lapsiinsa sitte.

Sheppard, Garcia ja Sear (2014) vertailivat erilaisia perhemuotoja ja niiden merkitystä 
lasten elämänkulussa ja totesivat sellaisten perheiden, jotka koostuvat biologisesta äi-
distä ja isäpuolesta, olevan pojille erityisen hankalia. Siinä, missä biologisesta isästä ja 
äitipuolesta koostuva uusperhe tarjosi lapsille hyvin samankaltaisen elämänrakenteen 
kuin ydinperhe, isäpuolen todettiin aiheuttavan pojille kuormittavia ja stressaavia 
olosuhteita. Selityksiä haettiin asetelmista, joissa isäpuoli kokee pojan omien lastensa 
kilpailijaksi tai poika kokee äidin huomion ja huolenpidon jakautuvan epäoikeuden-
mukaisesti. (Sheppard, Garcia & Sear 2014, 12.) Isäpuolten työ- ja elämäntilanteiden 
myötä perheet myös muuttivat uusille paikkakunnille, mikä on tiennyt pojille koulun 
vaihtoa ja entisen kaveripiirin ja sosiaalisen verkoston katoamista. 

Ei, ei varmaan just sen takia tullu (pitkäaikaisia ystävyyssuhteita). Ku sitä oltii joka 
vuos niinku, ku sanotaa eri paik.. niinku siis kuitenkin eri koulussa ja tuollee, ni ei niitä 
jääny sitte. Koulusta jääny kettää.

Perheisiin oli syntynyt lisää lapsia, ja haastateltavat kuvasivat usein olleensa eriarvoi-
sessa asemassa sisarustensa kanssa. 

No kyllä se minua kohtaan (oli väkivaltainen), että ei se niinkun näitä minun sisaruksia.

…ihan, teki mitä vaa, ni aina syytettii. Tai joku muu sisarus rikko jotain, ni aina se olit 
sinä. Et joka asiastahan siinä tuli jotain sanomista aina, että.. Helppohan se on toiseen 
purkaa sillee, omaa huonoo oloaan, et…

Louis ja Zhao (2002) toteavat, että perherakenteen merkityksen tutkimuksessa on 
laajalti etsitty lapsuuden perheen rikkonaisuudesta selittäjiä aikuisuuden aikaiselle 
hyvinvoinnille. He huomauttavat, etteivät lapsuudenaikainen perherakenne tai so-
sioekonominen asema selitä aikuisen hyvinvointia, vaan hyvinvointi selittyy kulloi-
senkin elämänvaiheen ja siinä esiintyvän rakenteen avulla. He korostavat lapsuuden 
ja aikuisuuden aikaisten elämäntapahtumien välisen yhteyden tutkimista ja näiden 
tapahtumien yhteyttä yksilön hyvinvointiin. Lapsuudenaikaisista elämänrakenteen 
sisällöistä sen sijaan perheen dynamiikalla ja vuorovaikutussuhteilla sekä toisaalta 
taloudellisella tilanteella näyttää kuitenkin olevan merkitystä myös suoraan aikuisuu-
den aikaiseen hyvinvoinnin kokemiseen. (Louis & Zhao 2002, 989–1000.) 

Perheisiin liittyviksi sosiaalisiksi riskitekijöiksi lasten kehitykselle on määritelty 
perheessä esiintyvät erilaiset väkivallan muodot ja lasten tarpeiden laiminlyönti. Täl-
laiset olosuhteet voivat aiheuttaa suoranaista vaaraa lapsen terveydelle ja kehitykselle, 
mutta ne ovat myös sellaisia kuormitustekijöitä, jotka voivat heikentää lapsen kykyä 
myöhemmin säädellä käyttäytymistään ja käsitellä tunteitaan. Tällaisen kehityksen 
myötä lasten myöhemmän hyvinvoinnin kannalta haitallisen käyttäytymisen, kuten 
alkoholin ja huumeiden käytön, todennäköisyys nousee. (Repetti, Taylor & Seeman 
2002, 356.) Aineistossa väkivallan kokemuksia esiintyi paljon ja kaiken kaikkiaan vain 
kolme haastateltavaa ei kertonut kotonaan esiintyneen väkivaltaa. Nämä pojat asuivat 
omien vanhempiensa kanssa, kunnes kaksi heistä sijoitettiin kodin ulkopuolelle 13- 
ja 15-vuotiaina. Väkivaltaisuutta esiintyi siis sekä ydinperheissä että niissä, joissa oli 
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mukana isäpuoli. Vanhempien väkivaltaisuuteen liittyi lähes poikkeuksetta alkoholin 
käyttö. Useimmiten väkivallan harjoittaja oli isäpuoli, mutta myös isät ja äidit ovat 
olleet sekä väkivallan harjoittajia että kohteita. Tässä yhteydessä puhuttiin fyysisestä 
väkivallasta. Henkisestä väkivallasta haastateltavat mainitsivat joskus lyhyesti ku-
vaamalla kodin ahdistavaa ilmapiiriä tai jonkun perheenjäsenen ominaisuuksia: ”se 
ukko oli ihan sika”. 

Haastateltavat myös analysoivat kokemaansa väkivaltaa haastatteluhetkeen 
mennessä kertyneen elämänkokemuksensa avulla. Etenkin omien lasten tuominen 
keskusteluun herätti arvostelua ja katkeruutta omien vanhempien toimintatapoja 
kohtaan.

Siis kasvatustapa on täys kusipää. Mut siält pitäs rakkaudellisesti ja näin, mut huu-
taminen ja mätkiminen, et se sitä oo.

Tyypillisimmät väkivaltatilanteet olivat kuitenkin sellaisia, joissa isä tai isäpuoli 
on pahoinpidellyt äitiä ja lapsia. Vanhempien välisen väkivallan näkeminen ja itse 
kohteeksi joutuminen on aiheuttanut pelkoa, ahdistusta ja katkeruutta, joiden ku-
vaukset toistuivat haastatteluissa. Haastateltavien muistikuvissa isäpuolet eivät ole 
kohdistaneet väkivaltaa omiin lapsiinsa, ainoastaan heihin. Tämän yksityiskohdan 
todenperäisyydellä ei oikeastaan kokemuksen syntymisen kannalta ole merkitystä, 
vaan keskeistä on kokemus siitä, että on tullut kohdelluksi huonommin kuin muut 
perheenjäsenet. 

Haastateltavien mukaan jotkut naapurit ja sukulaiset ovat tienneet perheen ongel-
mista. Perheen äidit ja lapset ovat paenneet väkivaltaisesti käyttäytyviä isiä ja isäpuo-
lia naapuriin, sukulaisten luo tai turvakotiin. Pojille ei kuitenkaan lapsena ole tullut 
tietoon, että asiaan olisi puututtu. Toisaalta lastensuojelutoimet olivat yläkouluikään 
mennessä yleistyneet, joten voitaneen olettaa, että jonkinlaisia yhteisön ja yhteiskun-
nan interventioita on tapahtunut. 

Kyllä ne varmaan aavisteli, naapurit. Tais se tietää isän äiti.. ku sen luona sitte jos 
viikonloppuna aina, ni mentii sinne. Siskojen kanssa... pakoon, nii.

Richter ym. (2016) selvittivät oppimiseen liittyvien tunnetekijöiden muutosta ja nii-
den merkitystä esi- ja alkuopetuksen vuosina. He havaitsivat koulunkäyntiä tukevan 
varhaiskasvatusympäristön positiivisen vaikutuksen lapsen kouluviihtyvyydelle ja 
menestykselle kestävän ainakin toisen kouluvuoden loppuun. (Richter ym. 2016, 108–
109.) Haastatteluaineistossani vain muutama mainitsi vanhempien pitäneen koulun-
käyntiä tärkeänä ja osoittaneen kiinnostusta koulusuoriutumista kohtaan. Pojat, jotka 
asuivat lastenkodissa, kertoivat saaneensa sekä konkreettista apua että kannustusta 
koulunkäyntiinsä, kotona asuneista tällaisia muistoja oli vain kahdella. Näitä havain-
toja voitaisiin Richterin ym. (2016) tuloksia vasten tässä yhteydessä tulkita niin, että 
kotoa ei ole ollut saatavissa sellaista tukea, joka olisi auttanut kiinnittymään ja sitou-
tumaan koulunkäyntiin, kun epäonnistumisen kokemukset oppimisessa ja normeihin 
sopeutumisessa ovat sitä heikentäneet.

Yläkouluikään mennessä ja viimeistään sen aikana suuri osa haastateltavista oli 
ollut tekemisissä sekä erityisopetuksen että lastensuojelutoimien kanssa. Kodin ul-
kopuolelle sijoitetut nuoret asuivat useimmiten lastensuojelulaitoksissa, joista he 
haastatteluissa käyttivät nimityksiä lastenkoti, nuorisokoti, perhekoti, poikakoti ja 
koulukoti. 
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Jokaisen haastattelun aikana kysyttiin, millaiset asiat ovat elämän aikana tuotta-
neet onnellisuutta. Tämä kysymys esitettiin niin, että samalla katsottiin haastattelun 
aikana syntynyttä aikajanaa ja haastattelija kysyi ”Mitkä täällä ovat olleet onnellisia 
aikoja?” ja tarvittaessa ”Mikä niistä on tehnyt onnellisia?”. Onnellisuuteen haasta-
teltavat yhdistivät aikuiselämänsä aikana lasten syntymät, hyvät ajat parisuhteessa 
sekä työssä olon. Samoja teemoja päädyttiin käsittelemään usein myös kysyttäessä, 
millaiset tapahtumat ovat olleet käänteitä parempaan suuntaan. Haastattelussa ky-
syttiin myös yleisemmin sitä, millaiset asiat tuottavat haastateltaville onnellisuuden 
tunteita. Tähän vastaukseksi saatiin edellä mainittujen perhe- ja työasioiden lisäksi 
ystävyyssuhteita, harrastuksia ja mahdollisuus tavalliseen elämään.

Eriksonin (1968) mukaan vanhemmuus on merkityksellinen osa aikuisen elämässä 
ja edesauttaa generatiivisen kehitystehtävän ratkaisua. Ikävaiheelle ominaisten elä-
mäntapahtumien esiintyminen nähdään sinällään onnellisuutta tuottavana tapahtu-
mana tai vaiheena (Sinkkonen & Pulkkinen 1996, 3). Kaikki ne haastateltavat, joilla 
oli lapsia, pitivät lasten syntymiä oman elämänsä onnellisina aikoina, usein myös 
käännekohtina. Käännekohta on näissä tilanteissa tarkoittanut, että päihteiden käyttö 
ja siihen liittyvä rikollinen toiminta on loppunut. 

Sillonku nuorempi poika synty, ni sillon mä lopetin kaikki rikokset ja kaikki… Se 
vaa tuli, et, että mä en haluu, et mun lapset lähtis samalle polulle mil mä oon joskus 
ollut ja.. 

Aikuisen elämän aikana parisuhteet ja vanhemmuus saavat erilaisia merkityksiä, mut-
ta ne ovat sekä kognitiivisella että affektiivisella tasolla kytköksissä lapsuudenperheen 
suhteisiin (Scabini ym. 2006, 10). Amaton ja Keithin (1991a) meta-analyysin mukaan 
eroperheiden lapset kokevat itsensä aikuisena hieman huonommin voiviksi kuin ne, 
joiden vanhemmat ovat pysyneet naimisissa. Eroja löytyy erityisesti psykologisen 
hyvinvoinnin ja hankitun koulutuksen alueilta. Psykologisen hyvinvoinnin muuttuja 
sisälsi muun muassa rikollista käyttäytymistä ja päihteiden käyttöä mittaavia osia. 
(Amato & Keith 1991a, 46–49.)

Onnellisuuden kokemus on positiivinen affektiivinen hyvinvoinnin komponentti 
ja siten suhteellisen riippumaton ulkoisista olosuhteista (Diener 1984, 542; Lucas, Di-
ener & Suh 1996). Lapsen syntymä näyttää tuottaneen onnellisuutta, vaikka elämänti-
lanne olisi ollut vaikea ja yhteiselämä lapsen toisen vanhemman kanssa mahdotonta. 
Lapsen syntymä miellettiin onnellisuutta tuottavaksi myös silloin, kun yhteys lapseen 
on elämän kuluessa kadonnut. 

No kyllä se vähä (elämä rauhoittui lapsen synnyttyä). Mutta sitte ku se vankilajuttu 
tuli, jou’uin vankilaa, ni sitte se lapsen äitikii otti alkoholia, ni sitte se huostaa joutu 
sillä aikaa ku mie vankilassa olin, ni..

6.2.2   Subjektiivisen hyvinvoinnin rakentuminen: positiiviset affektit

Taulukossa 2 esitetään positiivisten affektien jakaantuminen eri elämänalueille lap-
suuden ja nuoruuden aikana. Diener ym. (1999) esittivät subjektiivisen hyvinvoinnin 
tutkimuskentän taulukkona (taulukko 1), jonka avulla analysoin haastateltavien 
hyvinvointia käsittelevää kerrontaa. Käsittelen ensin lapsuuden ja nuoruuden ta-
pahtumia ja sijoitan ne positiivisia ja negatiivisia affekteja kuvaavien teemojen alle. 
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Tarkoituksena on siis saada selville, miten haastateltavat kuvaavat hyvinvointinsa 
rakentumista aiemman tutkimuksen mukaisten osa-alueiden sisällä. Taulukossa 1 
on sarake nimeltä ”Elämän alue”, joka sisältää luokat perhe, työ, toimeentulo ja 
viiteryhmät. Jaoin positiiviset ja negatiiviset affektit näille elämänalueille, mutta 
lapsuuden ja nuoruuden tapahtumia käsitellessäni yhdistin työn ja toimeentulon 
luokaksi koulu. 

6.2.2.1  positiiviset affektit lapsuudessa

Positiivisia teemoja alkuperäisessä taulukossa olivat ilo, riemu, tyytyväisyys, ylpeys, 
mieltymys, onnellisuus ja hurmio. Aineiston luokittelu osoitti, että iloa ja riemua on tä-
män tutkimuksen keinoilla mahdotonta erottaa toisistaan, lisäksi varsinaisia hurmio-
luokkaan liitettäviä asioita ei lapsuuden ja nuoruuden kuvauksissa ollut. Lopullisia 
luokkia ovat siis ilo, tyytyväisyys ja ylpeys, mieltymys ja onnellisuus. 

Dienerin ym. (1999) subjektiivisen hyvinvoinnin rakentumista kuvaavan taulukon 
(taulukko 1) positiivista affektia kuvaavan sarakkeen sisällöt toimivat tässä taulukossa 
riveinä ja alkuperäisen taulukon elämänalueita kuvaavat sisällöt muodostavat tämän 
taulukon sarakkeet.

taulukko 2. positiiviset affektit eri elämänalueilla lapsuudessa

Elämän-
alue

Affekti

perhe Koulu Viiteryhmät Itse

Ilo uuden 
aloittaminen

uudet 
mahdollisuudet

Tyytyväisyys 
ja ylpeys

toivottu 
sijoituspaikka

elintaso

vanhempien status

tutkinnon ja 
todistuksen 
saaminen

onnistumisen 
kokemukset

kaveriporukalta 
saatu arvostus

omilla 
taidoilla 

saavutettu 
arvostus

Mieltymys vanhempien 
viiteryhmä

vanhempien 
osoittama kiintymys

toimivat suhteet 
henkilökuntaan

mahdollisuudet 
mieleisiin 
valintoihin

harrastus-
mahdollisuudet

uudet ystävät 
ja kaverit

mahdollisuus 
toteuttaa ja saavuttaa 

omien toiveiden 
mukaisia asioita

Onnellisuus vanhempien 
osoittama arvostus 

ja kiintymys

mahdollisuus 
ilmaista itseään 

turvallinen
elinympäristö

turvalliset ja tutut 
aikuiset
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Lasten hyvinvoinnin tutkimuksessa on havaittavissa keskittymistä objektiivisesti mi-
tattaviin asioihin ja toisaalta perheeseen ja vanhempiin liittyviin tekijöihin. Varsinaisia 
lasten kokemuksia hyvinvoinnista on raportoitu vähän ja aihe on koettu vaikeaksi tut-
kia. Vaikka lasten subjektiivisen hyvinvoinnin tutkimus on ollut vähäisempää kuin ai-
kuisten, on kuitenkin havaittu, että objektiivisilla hyvinvoinnin mittareilla, kuten iällä, 
sukupuolella ja sosioekonomisella taustalla, ei ole juurikaan yhteyttä lasten kokemaan 
hyvinvointiin. (Parkes, Sweeting & Wight 2016, 1417.)  Sen sijaan on osoitettu selvästi, 
että mitä enemmän vanhemmat osoittavat kiinnostusta lapsen tekemisiä kohtaan, 
antavat emotionaalista tukea ja rohkaisevat lapsia itseilmaisuun, sen tyytyväisempiä 
lapset ovat elämäänsä. Yleisen tyytyväisyyden ohella hyvinvoinnin indikaattoreina on 
käytetty hyviä kaverisuhteita ja koulussa viihtymistä. (Parkes ym. 2016, 1426; Suldo & 
Huebner 2004, 166, 187–188.) Lasten kasvaessa vanhempien osoittaman kiinnostuksen 
merkitys vähenee, mitä selittänee viiteryhmien merkityksen lisääntyminen nuoruus-
iässä (Suldo & Huebner 2016, 188). 

Tässä aineistossa perhe-elämään liittyviä tyytyväisyyden ja ylpeyden kokemuksia 
sisälsivät toisaalta kodin tarjoama elintaso ja vanhempien viiteryhmät, toisaalta halut-
tuun sijoituspaikkaan pääseminen silloin, kun lapsi oli aiemmin ollut sijoitettuna vä-
hemmän mieluisaan paikkaan tai elämä perheen kanssa tuntui hankalalta. Elintason 
merkitys koetulle hyvinvoinnille on aiemman tutkimuksen mukaan vähäistä. (Parkes, 
Sweeting & Wight 2016, 1417.) Tässä aineistossa kokemuksille oli tyypillistä, että niitä 
verrattiin haastattelutilanteen aikaiseen elintasoon, joka koettiin usein matalaksi. On 
myös huomattava, että suuri osa haastateltavista koki lapsuuden aikaisen perheen 
elintason olleen matala eivätkä nämä maininnat ole mukana tässä analyysissä. Elinta-
son siis koettiin olevan tyytyväisyyttä tuottava seikka, mikäli se oli jossain vertailussa 
korkea. Vanhempien viiteryhmät toivat yhteenkuuluvuuden tunnetta jonkin sellaisen 
ryhmän kanssa, jota haastateltava ihannoi jo lapsena. Tällaisia ryhmiä olivat yhtälailla 
yhteiskunnallista arvostusta nauttivat työyhteisöt kuin rikollisjengit. Viimeksi mai-
nittuun ryhmään kuuluvat maininnat sisälsivät tähän luokkaan liittämiäni ylpeyden 
ilmaisujakin.

Ei tainnu yhtäkään lomaa olla, et missä mä en ois isää nähny iliman, et siel ois joku 
bandidos hyppiny viärellä, et. Aina oli joku liiviukko siinä. Se jotenki innosti mua sitte 
siihen, kans.

Tyytyväisyyttä asuinpaikan muutoksiin liittyi esimerkiksi silloin, kun valittavana oli 
vaihtoehtoja ja niistä toteutui mieleinen. Vaikka muutos sinänsä saattoi tarkoittaa 
eroa perheestä, arvioivat haastateltavat jo lapsena tai nuorena, mitkä vaihtoehdot oli-
sivat mieluisimpia. Myös sijoituspaikasta toiseen siirtymistä kuvattiin joskus sanalla 
”pääsin”, joskus ”jouduin”, mikä kertonee omien toiveiden toteutumisesta, vaikka 
haastateltavat eivät kertoneet mahdollisuuksistaan esittää toiveita näissä tilanteissa.

Mieltymys-luokkaan sijoitin sellaiset kokemukset, joihin haastateltava liitti aja-
tuksen hyvän mielen syntymisestä tai siitä, että piti kyseisestä tilanteesta tai tapahtu-
masarjasta. Tällaisiksi osoittautuivat kokemukset, joissa vanhemmat ovat osoittaneet 
lapselle kiintymystään sanoin tai teoin sekä kokemukset siitä, että vanhemmat ovat 
osa sellaista ryhmää, jota kohtaan haastateltavat tunsivat ihailua ja arvostusta. Van-
hempien osoittaman kiinnostuksen ja kiintymyksen on todettu parantavan merkittä-
västi lapsen kokemusta hyvinvoinnista (vrt. Liddle & Carter 2015; Parkes ym. 2016). 
Vanhempien viiteryhmiin liittyviä kokemuksia olen sijoittanut myös edellä esiteltyyn 
tyytyväisyys ja ylpeys -luokkaan. Erona tämän luokan maininnoissa oli se, että haasta-
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teltava kertoi kokemukseen liittyneen toimintaa, josta hän itse piti tai että mieltymys 
on kohdistunut koko perheen rooliin kyseisissä viiteryhmissä. Kiintymyksen osoitta-
misesta käy esimerkki lastenkodissa olleen pojan suhteesta isään:

Et iskä tuli, jos se lupas mulle että se tulee, niinku vaikka sunnuntaina kahentoist jälkee, 
ni se, vaikka se ois ollu kännissä, ni se tuli.

Vanhempien lastaan kohtaan osoittama kiintymys on osana myös onnellisuuden ko-
kemuksia. Mieltymys-luokkaan päätyneistä kokemuksista sen erottaa kiintymyksen 
ohella ilmennyt arvostus. Arvostuksen osoittamisen kokemuksia lapsuutta ja nuo-
ruutta koskevissa haastattelujen osissa ei ole kovin runsaasti, mutta niihin harvoihin 
liittyy julkisesti saatua tunnustusta joko sisarusten tai muun lähipiirin edessä. On-
nellisuutta ovat tuottaneet myös itseilmaisun mahdollisuudet, eli esimerkiksi kodin 
mahdollistama musiikki- tai liikuntaharrastus. Onnellisuuteen on liittynyt myös se, 
että koti tai asuinpaikka sekä ympärillä olevat aikuiset ovat pysyneet melko saman-
laisina ja alkaneet tuntua turvallisilta. 

Kuitenki se keittäjä oli siinä niin tuttu jo itelle, et se oli vähä niinkö äitihahmo, ja sil-
lee, että. Sitä haki, sitä turvaa kaikista. Sitte näistä ongelmistaki, ni mää aina pystyi 
avautuu sille ja.

Koulu

Kodin olosuhteiden ohella koulussa koettu hyvinvointi on merkittävä tekijä koulu-
ikäisen lapsen hyvinvoinnin kannalta. Tutkittaessa subjektiivisen hyvinvoinnin raken-
tumista lapsilla on koulu sijoitettu elämänalueeksi sille paikalle, jossa aikuisten viite-
kehyksessä on työelämä. Koulussa koettu hyvinvointi syntyy toisaalta akateemiseen 
osaamiseen ja koulusuoriutumiseen liittyvissä kokemuksissa, toisaalta kokemuksissa 
suhteissa opettajiin ja oppilastovereihin. (Huebner, Suldo, Smith & McKnight 2004, 
82; Liu, Tian, Huebner, Zheng & Li 2014, 932.)

Suomessa toteutetun Koulumiete-projektin (Konu & Lintonen 2006) kouluhyvin-
vointimittauksen sosiaalisia suhteita käsittelevässä osiossa 80 % yläkoululaisista op-
pilaista ilmaisi, että heillä on koulussa ystäviä ja että luokkatoverit hyväksyvät heidät. 
Yhtä suuri määrä koki myös saavansa koulunkäyntiin tukea ja kannustusta vanhem-
miltaan. Itsensä ilmaisun mahdollisuuksia käsittelevän osion tulosten mukaan niin 
ikään 80 % koki, että koulussa on mahdollisuus tehdä itseä kiinnostavia asioita ja tunsi 
omat vahvuutensa ja heikkoutensa koululaisena. (Konu & Lintonen 2006, 29 – 30.)

Haastateltavilleni olivat koulussa iloa tuottaneet uudet mahdollisuudet. Alkava 
lukuvuosi oli koettu iloiseksi, kun oli saatu uusia kirjoja ja toisaalta pöytä oli tuntu-
nut puhtaalta mahdollisten edeltävien ikävien kokemusten suhteen. Haastateltavat 
olivat tunteneet ylpeyttä saavutuksistaan, tutkinnoista ja peruskoulun päättämises-
tä. Myös yksittäiset onnistumisen kokemukset oppimisessa olivat tuottaneet paitsi 
tyytyväisyyttä, myös ylpeyden tunteita etenkin, jos tunnustusta oli saatu julkisesti ja 
onnistuminen oli ollut poikkeuksellista. 

Toimivat ja läheiset ihmissuhteet koulun henkilökuntaan olivat edesauttaneet 
koulunkäynnistä pitämistä. Koulunkäynnistä oli tehnyt miellyttävää myös se, että 
on voinut ajoittain keskittyä mieluisiin oppisisältöihin. Käytännössä tämä usein tar-
koitti sitä, että on voinut vaikkapa soittaa rumpuja sen sijaan, että olisi pitänyt tehdä 
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laskutehtäviä pulpetin ääressä. Kolmantena kokonaisuutena koulun mielekkyyden 
kokemuksissa esiintyi mahdollisuus varsinkin toiselle asteelle mentäessä vaikut-
taa itse opiskeltavaan alaan. Konun ja Lintosen (2006) mukaan valtaosa oppilais-
ta kokee esimerkiksi omien mieltymysten tulevan huomioiduksi ainakin ajoittain, 
mutta tässä aineistossa tämän kaltaisia mainintoja oli vähän. Niiden merkityksestä 
kuitenkin voidaan pitää merkkinä sitä, että ne, joilla kokemuksia oli, nostivat ne itse 
haastatteluissa esiin. Tavallisinta haastatteluissa kuitenkin oli se, että kysyttäessä 
kouluaikaisista hyvistä asioista ja onnistumisista, haastateltava ei osannut nimetä 
sellaisia.

Viiteryhmät ja itseen liittyvät affektit

Viiteryhmät, joita lapsuuden ja nuoruuden aikana ovat lähinnä kaveripiirit koulussa 
ja vapaa-ajalla, tuottivat tyytyväisyyden ja ylpeyden kokemuksia, kun haastateltavat 
saivat arvostusta tekojensa ja taitojensa perusteella. Tällaisista taidoista haastatteluis-
sa mainittiin esimerkiksi kyky hankkia alaikäisenä päihteitä tai näpistellä jäämättä 
kiinni. Mieltymykset kohdistuivat harrastuksiin, lähinnä liikunnallisiin ja musiikki-
harrastuksiin sekä näistä löytyneisiin uusiin ystäviin. Harrastusmahdollisuudet olivat 
paljolti kytköksissä asumiseen, ja kun asuinpaikat muuttojen tai sijoitusten vuoksi 
vaihtuivat, muuttuivat harrastusmahdollisuudetkin. Katsoisin, että tässä on yksi syy 
uusien ystävien ja kavereiden esiintymiseen useissa haastatteluissa. Tällaista tulkin-
taa tukee myös Nordenmarkin (2004) toteamus siitä, että lasten hyvinvoinnin sisältö 
kohenee ihmissuhteiden kytkeytyessä usealle eri elämänalueelle, esimerkiksi kotiin, 
kouluun ja harrastuksiin.

Omasta itsestä aiheutuvat, tai siihen luokkaan sijoittamani, tyytyväisyyden ja yl-
peyden kokemukset koostuvat esimerkiksi kokemuksista omasta musikaalisuudes-
ta ja liikunnallisuudesta, joka on näyttäytynyt taitavuutena kyseisissä toiminnoissa. 
Mieltymyksiin olen sijoittanut muun muassa sellaiset kokemukset, joilla haastateltava 
kertoo hakeneensa hyväksyntää ja joiden yhteydessä hän on joutunut huomioimaan 
omat ominaisuutensa. Esimerkiksi on voitu kompensoida omaa liikunnallista taita-
mattomuutta hakemalla arvostusta varastamalla ja myymällä varastettuja tuotteita. 
Tähän yhteyteen olen koonnut vain ne kokemukset, joissa tutkittavat ovat itse tuoneet 
tapahtumat esiin positiivisessa valossa.  

6.2.2.2  positiiviset affektit aikuisuudessa

Positiivisia luokkia alkuperäisessä taulukossa olivat ilo, riemu, tyytyväisyys, ylpeys, 
mieltymys, onnellisuus ja hurmio. Aineiston luokittelu osoitti, että iloa ja riemua on 
tämän tutkimuksen keinoilla mahdotonta erottaa toisistaan. Lopullisia luokkia ovat 
siis ilo, tyytyväisyys ja ylpeys, mieltymys ja onnellisuus. 

Samoin kuin lapsuudenkokemuksia käsittelevässä osiossa, tässäkin tyytyväisyys ja 
ylpeys esiintyivät usein samassa yhteydessä ja muodostivat jatkumon, jossa kuvattiin 
tyytyväisyyttä tuottavaa tapahtumaa ja päädyttiin lopulta sellaiseen lausumaan, joka 
kuvastaa ylpeyttä. Esimerkiksi siviiliin sopeutumisesta vankilajaksojen välillä eräs 
haastateltava kertoo näin: ”Mut sit ku sai tuol siviilis ni sai kiinni niist kaikista rutiineista 
ja oppi elämää niinku muut ihmiset, ni kyl se siit lähti menemää sitte. Ja ei voi muuta ku 
hattuu nostaa itelleki.” 
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Dienerin ym. (1999) alkuperäisen mallin kaikki elämänalueet ovat tässä ana-
lyysissä mukana, joskin olen yhdistänyt työn ja toimeentulon yhdeksi alueeksi ja 
vapaa-ajan ja viiteryhmät yhdeksi. Näin siis taulukon (taulukko 3) rivit muodostu-
vat positiivisista affekteista (ilo, tyytyväisyys ja ylpeys, mieltymys ja onnellisuus) 
ja sarakkeet elämänalueista (perhe, työ ja toimeentulo, vapaa-aika ja viiteryhmät, 
terveys ja itse).

taulukko 3. positiiviset affektit eri elämänalueilla aikuisuudessa

Elämän-
alue

Affekti

perhe Työ ja 
toimeentulo

Vapaa-aika ja 
viiteryhmät

Terveys Itse

Ilo lapset hauska ja 
huoleton 

nuoruusaika

Bailaaminen

Tyytyväisyys 
ja ylpeys

helpottava 
ero 

perheestä

koettu 
hyväksyntä 

uusilta 
ihmisiltä

puolisolta 
saatu 

hyväksyntä

perheen 
perusta-
minen

onnistuneet 
koulunkäynti-

jaksot
onnistuneet 
omaisuus-

rikokset

työn tekeminen

Rehellisen rahan 
saaminen

tunne 
tarpeellisuudesta

hyväksynnän 
saaminen 

kaveripiirissä

korvaushoidon 
saaminen

interferoni-
hoito

Diagnoosin 
saaminen

hyvä fyysinen 
kunto

omien 
päämäärien 

saavutta-
minen

kokemus 
osaamisesta 

ja asian-
tuntijuudesta

omat 
sosiaaliset 

taidot

Mieltymys urasuunnitelmat

asiantuntemus

Onnellisuus lasten 
syntymät

parisuhde 

yhteydet 
sijoitus-

paikkojen 
henkilökuntaan

vanhat kaverit

hurmio lapset

parisuhde

itseilmaisu 
harrastuksen 

avulla

Bailaaminen

perhe

Perhe-elämän eläminen aikuisena ja parisuhteen jäsenenä oli kaikissa haastat-
teluissa jollain lailla keskustelunaiheena. Haastateltavat kertoivat positiivisia 
muistoja, hyväksi koettuja nykytilanteita tai haaveita tulevasta sujuvasta perhe-
elämästä ja parisuhteesta. Varsinaiseen ilo-luokkaan sijoitin kuitenkin haastatte-
luja luettuani ja kuunneltuani vain lapsiin liittyviä mainintoja. Iloa tuotti uuden 
elämän näkeminen ja toivo lapsen kehittymisen seuraamismahdollisuudesta ja 
omasta roolista siinä. 
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Tyytyväisyyden ja ylpeyden aiheet perhe-elämän alueella olivat monipuolisempia 
kuin edellä kerrotut ilonaiheet. Tyytyväisyyttä tuotti perheen perustaminen sinänsä ja se 
liitettiin myös jo mahdollisesti hajonneisiin perheisiin. Myös puolisolta saatu hyväksyn-
tä tuotti tyytyväisyyttä, jopa ylpeyttä, samoin kuin se, että sopiva puoliso oli löytynyt.

…et mulla oikeesti on niin hyvä vaimo. Mä tiedän, et se pystyy olee lapsille äiti, hyvä 
äiti ja se on. Et en ois ikinä uskonu, että mää edes löydän tällasta naista.

Haastateltavat kokivat tyytyväisyyttä uusien puolisojen mukanaan tuomien kontak-
tien, lähinnä heidän vanhempiensa tai sisarustensa, suhtautumiseen silloin, kun se 
oli hyväksyvää. Näihin kokemuksiin liittyi yleensä haastateltavan olettamus, ettei 
häntä historiansa tai muiden piirteidensä takia hyväksyttäisi uuden perheen jäseneksi. 
Kingin ym. (2007) samoin kuin McGloinin ym. (2011) tulokset tukevat tätä tulkintaa 
esittämällä, että parisuhteen merkitys on miehille hyvin positiivinen silloin, kun he 
löytävät puolison, joka kannustaa heitä pois rikollisesta elämäntavasta. Perheenjäse-
niin liittyviä tyytyväisyydenkokemuksia saattoi syntyä myös silloin, kun parisuhde 
päättyi. Näissä tilanteissa kuitenkin oli vaikuttamassa edessä oleva vankilatuomio, 
joka koettiin helpommaksi suorittaa, jos siviilissä ei ollut ihmissuhteita hoidettavana 
tai mietittävänä. 

Kyky pitää yllä hyviä sosiaalisia suhteita nostaa yksilön kokemusta hyvinvoinnis-
ta. Hyviin sosiaalisiin taitoihin liittyy kyky selviytyä sosiaalisesti hankalista tilanteista 
ja kyky vastaanottaa arvostusta lähipiiriltä. Näiden lisäksi hyvät kokemukset sosi-
aalisesta vuorovaikutuksesta lujittavat suhteita, mikä ennustaa niiden pysyvyyttä ja 
positiivista vaikutusta kokonaisuuteen. (Lamu & Olsen 2016, 182.) Sekä onnellisuuden 
että hurmion perheeseen liittyvien alaluokkien sisällöt kiteytyivät lopuksi koskemaan 
parisuhdetta ja lapsia. Erityisesti lasten syntymät miellettiin onnellisiksi tapahtumiksi 
ja toisaalta sittemmin lasten kanssa vietetystä ajasta kerrottiin syntymäkuvauksiakin 
voimakkaammin sanoin. Näin päädyin sijoittamaan ne hurmio-luokkaan. Vankila-
kausien ja parisuhdeongelmien vuoksi lasten kanssa vietetty aika oli monen kohdalla 
jäänyt melko vähäiseksi. Haastateltavat kuitenkin arvostivat suuresti sekä järjestetty-
jä tapaamisia että ajanjaksoja, jolloin olivat viettäneet niin sanottua tavallista perhe-
elämää puolison ja lasten kanssa. 

Työ ja toimeentulo

Työssä käyminen on tuottanut tyytyväisyyttä paitsi itsessään, myös tuodessaan mah-
dollisuuden ansaita rahaa rehellisesti. Tyytyväisyyttä ja ylpeyttä sisältyi mainintoihin, 
joissa haastateltava saattoi luetella erilaisia työtehtäviä, joista oli suoriutunut ja joissa 
oli voinut osoittaa osaamistaan ja käyttää taitojaan. Tähän luokkaan sijoitin myös ne 
kokemukset, joissa haastateltava on tuntenut tyytyväisyyttä voituaan elättää itsensä 
ja mahdollisen perheensä pitkään jatkuneella taloudellisesti tuottoisalla rikollisella 
toiminnalla. 

Se on niinku aika yksinkertanen tapa ansaita sitte, ja.. Kyl niist saa äkkii rahaa ja aika 
helpol taval. Ku ihmiset luattaa niin hyvin, ni se on semmonen hyvä keino ollu.

Useimmilla haastateltavilla oli työelämään liittyviä suunnitelmia ja haaveita. Niihin 
liittyi ajatus siitä, että voisi elättää itsensä tekemällä sellaista, mistä pitää. Haasta-
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teltavien työ- ja koulutushistoria oli melko lyhyt tai olematon, joten asiantuntemus 
vaikkapa autonkorjauksesta tai rakennusten huoltotöistä oli syntynyt vapaa-ajan toi-
mintojen parissa. Näin oli kuitenkin löytynyt omia vahvuusalueita, joita toivottiin 
voitavan hyödyntää myös työelämässä.

Viiteryhmät

Vapaa-ajan viettoon ja omiin kaveripiireihin liittyvissä kokemuksissa iloa on aikuis-
elämän aikana tuottanut mahdollisuus huolettomaan ja sitoumuksettomaan elämään, 
johon on liittynyt päihteidenkäytön sävyttämä juhlinta. Tällaisten kokemusten kerrot-
tiin ajoittuvan varhaisaikuisuuteen ja aikaan ennen kuin päihdekäyttäytyminen alkoi 
tuntua ongelmalliselta. Kavereilta saatu hyväksyntä on myös tuottanut tyytyväisyy-
den ja ylpeyden kokemuksia, ja se on ilmennyt sekä taitojen tuomana arvostuksena 
että kokemuksena itsestä sinänsä hyväksyttynä joukon jäsenenä. Van Praag ym. (2003) 
ovat todenneet, että vapaa-ajan toimintojen tuottama hyvinvoinnin kokemus on voi-
makasta silloin, kun henkilö asuu yksin. Perheenjäsenten lisääntyminen vähentää 
vapaa-ajan toiminnan merkitystä hyvinvoinnin kannalta. (Praag ym. 2003, 38.)

Haastateltavat kokivat onnellisuutta siitä, että heillä oli pitkään jatkuneita ihmis-
suhteita omien vanhempien ja sisarusten lisäksi. Onnellisiksi hetkiksi nimettiin esi-
merkiksi lastenkodin tai muun sijoituspaikan henkilökunnan säännölliset tapaamiset, 
jotka jatkuivat edelleen tai lapsuusystävien yhteydenpito, joka oli rikollisen elämänta-
van myötä päässyt vaarantumaan tai katkeamaan. Lamu ja Olsen (2016) toteavat, että 
hyvät sosiaaliset suhteet ja keinot niiden ylläpitoon kohentavat yhteenkuuluvuuden 
tunnetta perheen tai muun yhteisön kanssa ja tuottavat siten subjektiivista hyvinvoin-
tia. Toimivat sosiaaliset suhteet ennustavat myös hyvää terveyttä ja selviytymistaitoja 
sekä tunnetta arvostuksen saamisesta. (Lamu & Olsen 2016, 182.) Tästä aineistosta oli 
siis löydettävissä positiivisia kuvauksia viiteryhmistä ja ystävyyssuhteista. On kuiten-
kin todettava, että tällaisia kuvauksia ei löytynyt kaikista haastatteluista, vaan monet 
haastateltavat kuvasivat sosiaalisia suhteitaan yksinomaan negatiivisten affektien 
yhteydessä, joita käsitellään myöhemmin.

Jotkut ystävät olivat säilyneet pitkäänkin ja kokeneet erilaisia elämänvaiheita 
haastateltavien kanssa. Dienerin, Larsenin ja Emmonsin (1984) mukaan sosiaaliset 
kontaktit parantavat ulospäinsuuntautuneiden ihmisten hyvinvointia. Toivotuilla 
kontakteilla on siis merkitystä, mutta niiden henkilöiden hyvinvointiin, jotka eivät 
koe kaipaavansa sosiaalisia kontakteja, kontaktit eivät vaikuta. Sosiaaliset kontaktit 
ovat yhteydessä vain positiivisiin tunne-elämyksiin, eivät negatiivisiin. (Diener, Lar-
sen & Emmons 1984, 588–589.)

Ja sit on ollu pari hyvää sellast ystävää, ketkä niinku on pitäny oikeest huolta, että.. 
Sillonki ku meni huanosti, ni ei ollu yäpaikkaa, ni ne otti yäks sitte, että tuu meille. 
Anto puhtaat vaatteet ja ni kyl se..

 
Vapaa-ajan harrastusten merkitys oli monelle haastateltavalle suuri. Onnistumisen 
ja itsensä ilmaisun kokemukset musiikin, liikunnan tai kädentaitoja vaativien töiden 
parissa sijoitin hurmio-luokkaan, koska niitä kuvattiin erityisinä huippuhetkinä ja 
-kokemuksina. Muutamat haasteltavat muistuttivat juhlimisen ja päihteidenkäytön 
hyvistä puolista: ”Niinku tiiät, on saatanan kivaa olla kännissä.”
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Terveyteen ja itseen liittyvät affektit

Oma terveys tuotti tyytyväisyyttä, jos oma fyysinen kunto koettiin hyväksi. Kaikilla 
niillä haastateltavilla, joiden rikollinen toiminta oli ainakin toistaiseksi loppunut, oli 
fyysistä kuntoa ylläpitävä liikunnallinen harrastus. He myös kertoivat omasta ter-
veydestä huolehtimisen olevan keskeinen osa arkipäivää. Tämä havainto saa tukea 
Faulknerin ym. (2007) tutkimuksesta, jossa selvitettiin fyysisen aktiivisuuden ja ri-
kollisuuden yhteyttä. He totesivat fyysisen aktiivisuuden nostavan riskiä rikolliseen 
toimintaan osallistumiseen ja selittivät yhteyttä sillä, että etenkin miehet saattavat 
käyttää liikunnallista harrastusta keinona pidättäytyä epäsosiaalisesta käyttäytymi-
sestä. (Faulkner, Adlaf, Irving, Allison, Dwyer & Goodman 2007, 160–161.) Aikuisella 
iällä saatu diagnoosi, yleensä ADHD, tuotti myös tyytyväisyyttä, koska sen koettiin 
selittävän vaikeuksia monilla elämänalueilla. Jos haastateltavat olivat päässeet kor-
vaushoidon piiriin, he olivat siihen tyytyväisiä, ja ylpeitä, jos olivat voineet vähentää 
lääkitystä vuosien kuluessa. Interferonihoito oli monilla toiveissa ja sen läpikäyneet 
olivat tyytyväisiä ja ylpeitä hoitokokonaisuuden suorittamisesta.

Omien päämäärien saavuttaminen on tuottanut tyytyväisyyttä itseen. Näissä 
kokemuksissa keskeistä on, että päämäärät on asetettu itse ja niihin on päästy omien 
ominaisuuksien avulla. Tällaisia ominaisuuksia ovat olleet vaikkapa sitkeys ja perik-
siantamattomuus. Myös sosiaaliset taidot ovat tuottaneet tyytyväisyyttä sekä silloin, 
kun on ollut tarve luoda uusia sosiaalisia suhteita katkenneiden tilalle, että silloin, 
kun on ollut tarve olla yksin ja vetäytyä sosiaalisista kontakteista. 

6.2.3  Subjektiivisen hyvinvoinnin rakentuminen: negatiiviset affektit

Negatiiviset affektit rakentavat osaltaan yksilön kokemaa subjektiivista hyvinvoin-
tia. Ne eivät tarkoita vain vastakohtaa positiivisille affekteille, vaan muodostavat 
oman itsenäisen komponenttinsa hyvinvoinnin osana. (Diener ym. 1999, 277.) Nega-
tiiviset ja positiiviset tunne-elämykset kuuluvat subjektiivisen hyvinvoinnin koko-
naisuuteen, kuitenkin niin, että korkea subjektiivinen hyvinvointi koostuu taajasta 
positiivisten affektien ja harvasta negatiivisten affektien kokemisesta (Lyubomirsky 
ym. 2005, 817). 

6.2.3.1  Negatiiviset affektit lapsuudessa

Taulukossa 4 esitetään negatiivisten affektien jakaantuminen eri elämänalueille lap-
suuden ja nuoruuden aikana. Alkuperäisten (Diener ym. 1999) negatiivisten affektien 
sisältämä luokka ”kateus” on tässä taulukossa analyysiprosessin kuluessa muutettu 
luokaksi ”epäoikeudenmukaisuus”. Se sisältää ilmaisut, joissa oli mukana julkilausut-
tua kateutta, mutta myös sellaiset ilmaisut, joissa katkeruus tai epäoikeudenmukai-
suuden kokemus syntyi ilman vertailua muihin ihmisiin tai olosuhteisiin. Selvitettäes-
sä Dienerin ym (1999) esittämää subjektiivisen hyvinvoinnin rakentumista kuvaavan 
mallin soveltumista lapsille ja nuorille, on negatiivisten tunne-elämysten sisältöjen 
todettu jakautuvan kahteen ryhmään. Toisen ryhmän muodostavat suru, masennus 
ja stressi, toisen ahdistus ja pelko. (Long ym. 2012, 57.) Tässä tutkimuksessa pelon il-
maukset kuitenkin sijoitettiin asiayhteyksien ohjaamana luokkaan ”stressi” ja muuten 
säilytettiin alkuperäinen yksityiskohtaisempi luokittelu. Tätä ratkaisua puolsi myös 
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se, että Long ym. (2012) toteavat luokkien täsmentymisen vaativan lisää tutkimusta 
ja mahdollisuuksia olevan todennäköisesti useita (emt., 51, 57).

taulukko 4. negatiiviset affektit eri elämänalueilla lapsuudessa.

Elämän-
alue

Affekti

perhe Koulu Viiteryhmät Itse

Syyllisyys ja 
häpeä

heikko 
taloudellinen 

tilanne

vanhempien 
päihteidenkäyttö

osaamattomuus 

käyttäytymiseen 
liittyvä 

epäonnistuminen

kiusaamis-
kokemukset

Suru kodin menetys

perheestä 
erottaminen

vanhemman 
menetys

Ahdistus ja 
huoli

perheen sisäinen 
väkivalta

vanhempien 
päihteidenkäyttö ja 

riitely

koulumenestys

uusien kavereiden 
saaminen

uuteen 
ympäristöön 

sopeutuminen

uudet kaveripiirit omat piirteet ja 
ominaisuudet

Viha väkivallan 
kohteena oleminen

mielivallan 
kohteena oleminen

sijoittaminen 
laitokseen

aggressiivisuus 
ristiriitatilanteissa

kiusaamis-
kokemukset

katkeruus 
auktoriteetteja 

kohtaan

Stressi koulusta tuleva 
palaute

jatkuva pelko

koulun ja kodin 
yhteistyö

kiusatuksi 
tulemisen pelko

omista piirteistä 
johtuvat 

rangaistukset

Epäoikeuden-
mukaisuus

vanhempien 
sisaruksille 

soittama erilainen 
hyväksyntä

Rangaistukset musta lammas

aina epäilty

oman 
persoonallisuuden 
vuoksi rangaistu 

tai torjuttu

perhe

Häpeän tunteminen on yhdistetty myöhempään ongelmalliseen käyttäytymiseen ja ri-
kollisuuteen, ja yksi tapa selittää yhteyttä liittyy vertaissuhteisiin. Häpeän kokeminen 
vertaisten edessä aiheuttaa herkästi masennusta ja vetäytymistä, mutta myös ulospäin 
suuntautuvaa vihaa. Tämä hankaloittaa vertaissuhteiden ylläpitoa ja aiheuttaa kon-
flikteja vertaisryhmässä. (Stuewig, Tangeney, Kendall, Folk, Meyer & Dearing 2015, 
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224.) Perheen tuottamia syyllisyyden ja häpeän tunteita on haastateltaville syntynyt 
perheen heikon taloudellisen tilanteen johdosta etenkin, kun lapsi tai nuori on ver-
rannut tilannettaan kavereihin. 

Perheen alhainen sosioekonominen status ja lapsen kokema köyhyys ovat yhte-
ydessä heikkoon koulumenestykseen alakouluiässä. Köyhistä oloista tulevat lapset 
myös säilyttävät heikon asemansa koulusaavutuksissa pidempään kuin muut lapset. 
Heikon taloudellisen tilanteen on myös havaittu olevan yhteydessä masennukseen 
ja käyttäytymisen ongelmiin erityisesti pojilla. (McLeod & Owens 2004, 269–270.) 
Perheen alhainen sosioekonominen status vaikuttaa myös siihen, että etenkin pojat 
asettavat koulutustavoitteensa alhaisiksi (Tynkkynen, Tolvanen & Salmela-Aro 2012, 
1683.) 

Vanhempien päihteidenkäyttö oli aiheuttanut haastateltaville häpeää silloin, kun 
se oli lapsen silmissä tullut julkiseksi, eli kaverit tai muu lähiympäristö oli sen ha-
vainnut. Osbornen ja Bergerin (2009) mukaan vanhempien päihteidenkäytön mer-
kitystä lasten hyvinvoinnille on selitetty kahdesta suunnasta. Toisaalta on havaittu 
päihteitä käyttävien vanhempien kykenevän muita heikompaan suhteeseen lapsen 
kanssa, joten lapsen saama fyysinen ja psyykkinen huolenpito on puutteellista. Toi-
saalta yhteyttä on selitetty niin, että päihteiden väärinkäyttö on osa kokonaisuutta, 
johon liittyy alhainen koulutus, heikko taloudellinen asema ja esimerkiksi väkival-
lan käyttö, jolloin lähtökohdat turvalliselle kasvuympäristölle ovat vaarantuneet 
monesta syystä. Äidin päihteidenkäyttö näyttää olevan lapsen hyvinvoinnin kan-
nalta vakavampi uhka kuin isän. Tätä selitetään sillä, että äidit ovat usein lapsen 
pääasiallisia hoitajia ja siksi heidän osuutensa turvallisen kasvuympäristön luojana 
on keskeinen. Äitien myös oletetaan kykenevän isiä paremmin suojaamaan lapsia 
puolison päihteidenkäytön haittavaikutuksilta kuin päinvastoin. Toisaalta miesten 
päihteidenkäyttö on tavallisempaa kuin naisten, ja voidaankin olettaa, että päihteitä 
käyttävä äiti edustaa erityisen valikoitunutta riskiryhmää. (Johnson & Leff 1999, 1086; 
Osborne & Berger 2009, 343–344.)

Kyl mä sen pikku.. vissii ensimmäisen luakan jälkee rupesin tajuu, mist on kysymys. 
Kaverit puhu ja näin. Ja nää sen kaverit, mutsin kaverit sitte kävi meillä, ravas.

Surullisia kokemuksia on syntynyt, kun koti on menetetty joko muuton yhteydessä 
tai taloudellisista syistä. Surua on aiheuttanut myös vanhemman menetys, joka on 
voinut johtua vanhemman kuolemasta, vankilaan joutumisesta tai lapsen sijoittami-
sesta sellaiseen ympäristöön, jossa yhteydenpito vanhempiin on syystä tai toisesta 
katkennut. Lastensuojelutoimiin liittyviin sijoittamisiin on liittynyt surua, vaikka yh-
teys vanhempiin olisi säilynytkin.

Lastenkoti se oli tottakai semmonen vieras paikka ja alkuunhan mulla oli tosi surullinen 
olo siellä että… Vietiin sinne niin ja seki tuntu sit tosi ikävältä ku mä aattelin, että mä 
joudun niin kauas nytte kaikista niistä omista ihmisistä.

Perheen sisäinen väkivalta sisälsi sekä lapsiin kohdistunutta väkivaltaa että vanhem-
pien toisiinsa kohdistamaa ja lasten näkemää väkivaltaa. Molemmat kokemukset 
ovat olleet ahdistavia ja aiheuttaneet huolta. Samankaltaisia kokemuksia on synty-
nyt myös silloin, kun vanhempien päihteidenkäyttöön on liittynyt riitelyä tai kodin 
sisäiset suhteet ovat muuten olleet riitaisat. Johnsonin ja Leffin (1999) kattavassa al-
koholistiperheiden lapsia koskevan tutkimuksen katsauksessa vanhempien liiallinen 
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päihteidenkäyttö nähdään osana kokonaisuutta, jossa perheen elämään kuuluvat han-
kalasti ratkaistavat konfliktit ja perheen sisäinen väkivalta. Vaikka päihteidenkäyttö 
ja väkivalta eivät aina esiinny yhdessä, on niiden välillä selkeä yhteys. (Johnson & 
Leff 1999, 1092–1093.) Lisäksi on syytä huomioida, että kausaalisuhteen etsimisen tai 
osoittamisen sijasta lienee mielekästä hakea tekijöitä, jotka voivat olla sekä vanhem-
pien päihteiden käytön ja väkivaltaisuuden että lasten haasteellisen käyttäytymisen 
taustalla (Osborne & Berger 2009, 368).

Perheen sisäisen väkivallan kokeminen tarkoitti näissä haastatteluissa aina van-
hemman lapseen kohdistamaa väkivaltaa, sisarusten välisistä asioista ei puhuttu. 
Vihan tunteita aiheuttavaa väkivaltaa olivat lapsiin kohdistaneet omat vanhemmat, 
vanhempien uudet puolisot ja sijoituspaikkojen henkilökunta. Font (2015) toteaakin, 
että vaikka pahoinpidellyksi tulemisen riskit kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten 
kohdalla ovat tiedossa, empiiristä tutkimusta on haasteellista toteuttaa. Tutkimus on 
jäänyt pinnalliseksi riittävän suurten aineistojen ja pitkien seurantojen puuttuessa. 
(Font 2015, 20 – 21.) Lasten fyysinen pahoinpitely on maailmanlaajuinen ilmiö, joskin 
kulttuuriset erot sen määrässä ja hyväksyttävyydessä ovat suuret. Lapsiin kohdis-
tettu väkivalta määritellään tutkimuksessa fyysiseksi, seksuaaliseksi ja psyykkiseksi 
pahoinpitelyksi tai välinpitämättömyydeksi. (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi & Lozano 
2002, 59; WHO 2002, 16.) Tässä aineistossa kuvattu väkivalta oli pääasiassa fyysistä: 
lyömistä ja potkimista. Psyykkistä väkivaltaa edusti ainakin väkivallan pelko, mutta 
koetusta seksuaalisesta väkivallasta aineistossa ei ollut mainintoja. 

Vihan tunteita on aiheuttanut myös mielivaltaisen kohtelun kokeminen. Tähän 
liittyi epävarmuus aikuisen odotuksista, eli samankaltainen käytös on saattanut olla 
yhtenä päivänä hyväksyttävää, mutta johtaa väkivaltatilanteisiin toisena ajankohtana. 
Johnson ja Leff (1999) esittävät lukuisia vaihtoehtoja sille, miten vanhempien alkoho-
lin ja muiden päihteiden liiallinen käyttö vaikuttaa lasten elämään, hyvinvointiin ja 
tulevaisuuteen. Perheiden dynamiikkaa käsittelevissä tutkimuksissa keskeisiksi te-
kijöiksi nostetaan vanhempien kyvyttömyys luoda perheeseen selkeitä struktuureita 
ja rutiineja. Siinä, missä vanhempien käyttäytyminen on epävakaata ja ailahtelevaa, 
ovat lapsiin kohdistetut käyttäytymisoletukset usein hyvin haastavia ja joustamatto-
mia. (Johnson & Leff 1999, 1092.) Vihaa haastateltavat muistavat kokeneensa myös 
sellaisissa tilanteissa, joissa lastensuojelutoimia on kohdistettu perheeseen, eikä lapsi 
tai nuori itse ole ollut tilanteissa yhtä mieltä vanhempiensa tai viranomaisten kanssa.

Haastateltavat olivat stressaantuneet ajatellessaan, millaista palautetta kotiin me-
nee koulusta ja miten siihen kotona suhtaudutaan. Myös monet muunlaiset kodin 
tapahtumat olivat aiheuttaneet pelkoa, jonka taustalla oli väkivallan uhka. Kotona ole-
minen tai kotiin meneminen oli koettu pelottavaksi, koska vastassa on saattanut olla 
väkivaltatilanteita, joissa uhrina oli lapsi itse tai toinen vanhempi. Stressi-luokkaan 
sijoittamissani kokemuksissa väkivallan pelko olikin usein esillä. 

Kyllähän se niinku jätti semmosia omallaisia haavoja, semmosia pelkotiloja… Tietyn-
laisia ku näki, se oli niinku väki… pahan näköstä väkivaltaa. Että siinä käytettiin teräa-
seitaki monesti ja…

Haastateltavat ovat kokeneet kotioloissa epäoikeudenmukaisuutta, kun heidän näke-
myksensä mukaan sisaruksia oli kohdeltu eri tavoin kuin heitä. Näissä kokemuksissa 
oli tavallisesti kyse siitä, että perheessä on jäsenenä vanhemman uusi puoliso ja tämän 
lapsia, joita koettiin kohdeltavan ystävällisemmin ja oikeudenmukaisemmin.
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Koulu

Nuoret viettävät koulussa suurimman osan hereilläoloajastaan. Vaikka suuri osa 
nuorista hyötyykin kouluympäristön suomista sosiaalisen, akateemisen ja psyykki-
sen kehityksen mahdollisuuksista, osalle koulussa oleminen on selviytymistaistelua. 
Koulu ja sen vaatimukset aiheuttavat joillekin pääsääntöisesti stressiä ja ahdistusta, 
eikä koulun tarjoamista kokemuksista kyetä nauttimaan tai hyötymään. Äärimmil-
lään tämä johtaa eristäytymiseen ja syrjäytymisen kokemukseen. (Eccles & Roesner 
2011, 225.)

Koulussa häpeää on aiheuttanut oma osaamattomuus ja epäonnistumiset varsin-
kin akateemisten taitojen oppimisessa. Myös oman käyttäytymisen hallinnan puu-
te ja ajautuminen kiusaamistilanteisiin sekä kiusatun että kiusaajan roolissa ovat 
tuottaneet häpeäntunteita jo kouluikäisenä. Koetun häpeän purkaminen ulospäin 
suuntautuvana aggressiivisena käyttäytymisenä näyttää siis toteutuneen myös kou-
luympäristössä, samoin kuin aiemmin käsitellyssä kotiympäristössä (vrt. Stuewig 
ym. 2015, 224).

ku sitä huomas, että on niin surkeeta, että.. Sittehän se meni, ettei enää kiinnostanu 
pätkääkää

Varsinaisia surun kokemuksia ei kouluun liittyvissä tarinoissa esiintynyt, mutta haas-
tateltavat ovat olleet huolissaan omasta koulumenestyksestään. Myös se, miten uu-
dessa ympäristössä opitaan toimimaan ja saadaanko kavereita uudessa koulussa, on 
aiheuttanut ahdistusta ja huolta.

Kiusaaminen ja kiusattuna oleminen ovat liittyneet vihan tunteisiin. Haastateltavat 
kertovat toisaalta vihan tunteiden purkamisesta aggressiivisesti, mikä johti fyysisiin 
konflikteihin ja kiusaajan rooliin. Toisaalta vihaa on aiheuttanut kiusatuksi joutumi-
nen. Kiusatuksi joutumisen pelko aiheutti myös stressiä, eli kouluun meneminen alkoi 
pelottaa. Väkivaltaisesta kodista tulevat lapset ja nuoret ovat muita todennäköisem-
min koulukiusaajia, mutta eivät kiusattuja (Lepistö ym. 2010, 1237). Tässä tutkimuk-
sessa ei ole mielekästä etsiä kodin väkivaltaisuuden ja kiusaamiskokemusten välistä 
yhteyttä aineiston koon ja luonteen vuoksi. Kuitenkin on mahdollista todeta, että kou-
lukiusaamisesta oli kokemuksia sekä sellaisilla haastateltavilla, joiden kotona esiintyi 
väkivaltaa että sellaisilla, joiden kotona väkivaltaa ei esiintynyt. Tavallista oli se, että 
haastateltavat kertoivat olleensa sekä kiusatun että kiusaajan roolissa kouluvuosiensa 
kuluessa. Kiusaamiskokemusten lisäksi kouluasioissa stressiä aiheutti se, mitä koulun 
ja kodin välisessä yhteistyössä tapahtuu ja millaisia tietoja siinä vaihdetaan. 

kyllähän sitä itellä aina maha sekasin, et vittu, nyt se soittaa koulusta taas saatana, et 
semmonen… jännitys päällä koko ajan, että.. et mitähän ne ilmottelee taas

Epäoikeudenmukaisuuden kokemukset koulussa liittyvät pääsääntöisesti siihen, että 
haastateltavat kokivat saaneensa rangaistuksia väärin perustein tai silloin, kun ran-
gaistavana olisi pitänyt olla joku muu.

et must tuntu aina, et kaikki, mitkä jutut oli, ni mä sain niinku syyn niskoille. En tiiä, 
miksi, mut jotenki vaa oli semmonen tunne. 
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Viiteryhmiin ja itseen liittyvät affektit

Viiteryhmiin liittyvistä negatiivisista affekteista löysin haastattelumateriaalista mai-
nintoja ainoastaan kaveripiiriin kohdistuvasta huolesta. Huoli koski haastateltavien 
elämässä sitä, onnistuuko uuden kaveripiirin löytäminen uudessa asuinpaikassa tai 
koulussa.

Omien ominaisuuksien aiheuttamat huolet kohdistuivat siihen, kuinka oma tem-
peramentti ja luonteenpiirteet vaikuttavat arkeen ja ihmissuhteisiin. Kuinka siis tulla 
toimeen koulussa, jossa edellytetään paikallaan istumista tai kotona, jossa edelly-
tetään tottelevaisuutta. Jotkut kuvasivatkin tilanteita jopa viha-luokkaan kuuluvina 
niin, että viha auktoriteetteja kohtaan on itselle luontaista ja toisaalta siitä juontuvat 
tapahtumat vahvistavat tätä vihaa ja katkeruutta.

Stressiä aiheutti kokemus siitä, että omat luonteenpiirteet aiheuttavat käytöstä, 
jonka perusteella tulee rangaistuksi. Rangaistuksia ei aina pidetty kuitenkaan oikeu-
denmukaisina ja erityisen ongelmallisia olivat kokemukset siitä, että rangaistus joh-
tuu siitä kuka ja millainen olet. Haastateltavat kokivat olevansa ”mustia lampaita” 
sisarusten kesken tai koulutovereiden keskuudessa. Tähän liittyy myös kokemus siitä, 
että on aina epäiltyjen listalla, kun jotakin on särkynyt tai kadonnut. Koulussa koe-
tusta epäoikeudenmukaisuudesta stressiä aiheuttaneet kokemukset erosivat niin, että 
taustalla nähtiin nimenomaan omat ominaisuudet, ei esimerkiksi aiemmat tapahtu-
mat ja niiden pohjalta syntyneet ennakkokäsitykset

6.2.3.2  Negatiiviset affektit aikuisuudessa

Taulukossa 5 esitetään negatiivisten affektien jakaantuminen eri elämänalueille ai-
kuisuuden aikana. Aikuisuudella tarkoitetaan tässä aikaa täysi-ikäisyyden saavut-
tamisesta haastatteluhetkeen, jolloin haastateltavat olivat noin 30-vuotiaita, tosin 
joukossa oli kaksi yli 40-vuotiasta. Alkuperäisten (Diener ym. 1999) negatiivisten 
affektien sisältämä luokka ”kateus” on tässä taulukossa analyysiprosessin kulu-
essa muutettu luokaksi ”epäoikeudenmukaisuus”. Se sisältää ilmaisut, joissa oli 
mukana julkilausuttua kateutta, mutta myös sellaiset ilmaisut, joissa katkeruus tai 
epäoikeudenmukaisuuden kokemus syntyi ilman vertailua muihin ihmisiin tai 
olosuhteisiin.
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taulukko 5. negatiiviset affektit eri elämänalueilla aikuisuudessa

Elämän-
alue

Affekti

perhe Työ ja toi-
meentulo

Vapaa-aika ja 
viiteryhmät 

Terveys Itse

Syyllisyys 
ja häpeä

seuraukset omille 
vanhemmille

seuraukset omille 
lapsille

Rikosten ja 
seuraamusten 
ilmituleminen

halu vetäytyä, 
koska häpeää 

itseään

Suru perheiden 
hajoamiset

yksinäisyys

suunnitelmien 
kariutuminen

”kuka nyt 
tällasen ottaa”

yksinäisyys omaan pahaan 
oloon juominen

Ahdistus 
ja huoli

lasten 
huostaanotot

puolisoiden 
päihteidenkäyttö

puolisoiden 
mielenterveys-

ongelmat

ero 
perheenjäsenistä

suuret velat

velka-
järjestelyn 

epävarmuus

Rikosten 
tekemiseen 

liittyvä ahdistus

yksinäisyys

huumeiden 
käytön 

aiheuttamat 
terveysriskit 
ja sairaudet

kuvitelma 
onnesta

auktoriteettien 
vastustus

Viha mustasukkaisuus 
ja siihen liittyvät 

rikokset

katkeruus välien 
katkeamisesta

provosoiva 
ympäristö

katkeruus 
tuomioista

katkeruus 
vankilan 

terveyden-
hoito-

palveluita 
kohtaan

taipumus 
provosoitua 
ja reagoida 

voimakkaasti

Stressi asunnottomuus huumeiden 
saannin 
rahoitus

Rikosten teon 
aiheuttama 

jännitys

kiinnijäämisen 
pelko

kaveripiirin 
epäluotettavuus 

ja väkivaltai-
suus

hoidon 
saamisen 
vaikeus

huumeiden 
saannin 

epävarmuus

Rauhattomuus 
ja keskittymis-

vaikeudet

Masennus pettymyksen 
tuottaminen 
perheelle

yksinäisyys

ystävien 
kuolema

arvottomuuden 
tunne

pettymys itseen

Epäoikeuden-
mukaisuus

ei merkityksellisiä 
ihmisiä

lastensuojelun 
toimet

työvoima-
palvelut eivät 

toimi

velka-
saneerauksen 
mahdottomuus

tuomio ja 
korvaukset 

kohtuuttomia

viranomaiset 
ainoa 

tukiverkosto

tuomiot, 
joiden taustalla 

kokemus 
kavereiden 

pettämisestä

vankilassa 
hukkaan mennyt 

aika

terveyden-
hoidon 

epääminen

oma heikkous 
vastaan 

maailman 
pahuus
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perhe

Häpeän ja syyllisyyden tunteita on syntynyt, kun haastateltavat ovat havainneet oman 
käyttäytymisensä ja toimintansa aiheuttavan negatiivisia seurauksia omille vanhem-
milleen tai lapsilleen ja puolisolle. Erityisen hävettävänä pidettiin tilanteita, jossa ri-
kollinen toiminta on kohdistunut omaan lähipiiriin, eli esimerkiksi päihteiden käyttöä 
on rahoitettu varastamalla omilta vanhemmilta. 

Nuoren aikuisen päihteiden käyttö ja ongelmakäyttäytyminen kulkevat usein käsi 
kädessä. Tästä ei kuitenkaan voida tehdä päätelmiä siitä, kumpi johtaa kumpaan. 
Olennaista onkin pohtia, miten päihteisiin liittyvä ongelmallinen käyttäytyminen 
kerryttää ja kasaannuttaa ongelmia kaikilla elämänalueilla. (Wells, Horwood & Fer-
gusson 2004, 1539.) Haastateltavani kokivat, että esimerkiksi suhdetta omiin lapsiin 
oli vaikea hoitaa, koska he eivät halunneet paljastaa omasta elämästään sitä puolta, 
jossa päihteet ja rikokset näyttelevät suurta osaa.

mä en oo kuuteen vuoteen sitä tytärtä nähny, et ollu.. no just nii sanoin, et noist mun 
huanoist ajoista, ni se jäi vähän niinku, jäi. Ei halunnu näyttä sille lapselle ja…

Perheiden hajoamisesta oli kokemusta monella ja siihen liittyy surullisuuden koke-
muksia. Ero lapsen äidistä on yleensä tarkoittanut myös suhteen katkeamista lapseen 
ainakin joksikin aikaa. Silloin, kun perhe on hajonnut ja suhteet katkenneet, ovat 
haastateltavat saattaneet kokea itsensä hyvin yksinäisiksi juuri perheeseen liittyvien 
ihmissuhteiden puuttuessa. Subjektiivisen hyvinvoinnin kannalta erityisen merkityk-
sellisiksi määrittäjiksi ovat aikuisen elämässä osoittautuneet parisuhteen laatu ja kesto 
(Schmidt, Lopes, Krohn & Lizotte 2015, 977). Parisuhteen laadun heikkoutta ja lyhyttä 
kestoa ennusti toisen osapuolen joutuminen pidätetyksi. Pidätetyksi joutumisen myö-
tä oli myös epävarmempaa, että lainkaan päätyy itseään tyydyttävään ja laadultaan 
hyvään parisuhteeseen. (Schmidt ym. 2015, 998.) Parisuhteen toisen osapuolen päih-
de- ja mielenterveysongelmat ovat aiheuttaneet ahdistusta ja huolta haastateltaville. 
Vaikka perhe ei olisi hajonnut, ovat haastateltavien vankeustuomiot aiheuttaneet pit-
käaikaisia tilanteita, joissa he eivät itse ole olleet mukana perheen arjessa. 

Mutta sitte ku se vankilajuttu tuli, jou’uin vankilaa, ni sitte se lapsen äitikii otti alko-
holia, ni sitte se huostaa joutu sillä aikaa ku mie vankilassa olin, ni.

Aina perheet eivät myöskään ole vierailleet vankilassa, mihin nähtiin syinä pitkät 
välimatkat ja se, ettei lapsia haluttu tuoda vankilaympäristöön. Näin vankilassa oleva 
vanhempi on kokenut huolestuneisuutta perheenjäsenten taloudellisesta ja psyykki-
sestä selviytymisestä.
 

Et siinä mielessä mää oon ihimetelly itekki, et miten se jaksaa. Se on kuitenki lasten kans 
tuolla siviilissä. Hoitaa niitä. Huolehtii perheestä. Oha se raskasta itelle ja vaimollekki, 
että vaimohan siinä lussii samalla. ehkä enemmänki.

Perhe-elämään liittyvät vihan tunteet saattoivat kohdistua joko omiin vanhempiin tai 
puolisoon. Vanhemmista vihan kohteena esiintyi näissä haastatteluissa äiti. Kun suhteet 
äitiin olivat edelleen huonot ja lapsuuden hylätyksi tulemisen muistot tallella, kärjistyi 
tunteenpurkaus äitiä kohtaan kovastikin. Seuraava sitaatti on mieheltä, joka on otettu 
huostaan 9-vuotiaana ja joka on aikuisuutensa aikana tavannut äitinsä kerran sattumalta.
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Kyllähän se kerran sano, äiti, että mää oon velekaa sille, että se on syöttäny mua yhek-
sänvuotiaasee asti. En tiiä. Mie sanon, että jos se ois siinä puhelimen päässä ollu ja 
langallinen puhelin, ni se ois kuristettu siihen puhelimeen, että.. kyl se oli aika rankkaa.. 
tekstii. En halua ikinä nähä sitä naista ennää. Se oli jo ihime sillon ku mää sen näin, 
että mää en lyöny sitä.

Puolisoihin kohdistuvat vihantunteet ovat liittyneet mustasukkaisuuteen tai muuhun 
vakavaan riitaan. Haastateltavat kuvaavat näitä vihantunteita äkillisiksi ja voimak-
kaiksi, joten tilanteet ovat muuttuneet myös väkivaltaisiksi. Väkivalta eri muodois-
saan oli haastatteluissa usein esillä. Parisuhdeväkivaltaa tutkiessaan Armour ja Sleath 
(2014, 7) havaitsivat, että väkivaltaiset reaktiotavat esiintyvät tyypillisesti useilla elä-
mänalueilla ja rajoittuvat harvoin vain yhteen ympäristöön. Haastateltavat kertovat 
tilanteisiin liittyneen oman impulsiivisuutensa, vihan tunteen vallatessa ei ole kyetty 
hillitsemään itseä tai pohtimaan seurauksia.

että kumpaakii lasten äitiä ni oonkohan minä puukolla tökänny, että.. niistä saanu 
tuomion. Mmm.. mustasukkasuus.. Sen voin ite sannoo suoraan.. että on viina liittyny 
siihenkii.. että ei niitä selvin päin.

pärähtää, ni pärähtää niin, että on ku pyörremyrsky saatana, että.. Sitä oo tajunnu, 
mitä tapahtuu, eikä välitä, mitä tapahtuu.

Useat haastateltavat olivat elämänsä aikana olleet asunnottomina. Tällaiset kertomuk-
set sisälsivät piirteitä, jotka katson kuuluvaksi luokkaan ”stressi”. Asunnottomuus on 
tarkoittanut kavereiden luona majoittumista, öitä porraskäytävissä ja jatkuvaa huolta 
seuraavan yöpaikan löytymisestä. Stressiä ovat lisänneet asunnottomuuden seurauk-
set, kuten hankaluus hankkia työtä ja vaikeudet solmia uusia ihmissuhteita.

Masennus, jota perhe-elämän alueella aiheutti kokemus, että on toiminnallaan 
pettänyt kaikkien läheisten odotukset, on ilmennyt myös itsetuhoisina ajatuksina ja 
tekoina. Käsittelen niitä terveyskysymysten yhteydessä.

Epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia perhe-elämässä on aiheuttanut se, että 
haastateltavat ovat ainakin ajoittain kokeneet, että heillä ei ole ympärillään ihmisiä, 
jotka aidosti välittäisivät heistä. Taustalla on kokemus hylätyksi tai jätetyksi tulemi-
sesta sellaisissa ihmissuhteissa, joiden varaan on laskettu paljon. Näitä ovat luon-
nollisesti omat vanhemmat, mutta joskus myös puolisot. Lastensuojelutoimenpiteet 
ovat myös usein tuntuneet epäoikeudenmukaisilta, kun esimerkiksi lapset on otettu 
haastateltavien tahdon vastaisesti pois vanhemmiltaan. Foster ja Hagan (2007) tut-
kivat sukupolvelta seuraavalle periytyviä sosiaalisen syrjäytymisen mekanismeja ja 
totesivat etenkin isien rikollisuuden ennustavan voimakkaasti lasten syrjäytymistä 
aikuisikään tultaessa. Kodittomuus oli tässä tutkimuksessa yksi syrjäytymisen kriteeri 
ja siihen liittyy pitkäaikaisten ihmissuhteiden katkeaminen. (Foster & Hagan 2007, 
412.) Kodittomuutta ja asuntola-asumista ilmeni tässä tutkimuksessa tutkittavien 
elämän eri vaiheissa. Nuorena siihen johti nuoren karkailu sijoituspaikasta tai kotoa, 
myöhemmin parisuhteen katkeaminen tai asunnon menetys esimerkiksi vankilajakso-
jen seurauksena. Kodittomana tai asuntolassa asuen eivät pitkäaikaiset ihmissuhteet 
saa mahdollisuutta kehittyä. Tällöin suhteet sekä vanhempiin, parisuhteen toiseen 
osapuoleen että omiin lapsiin katkeavat tai niiden katkeaminen on kodittomuuden 
viimesijainen syy.
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Työ ja toimeentulo

Työelämässä haastateltavat ovat kokeneet häpeää, jos rikokset ja niistä seuranneet 
rangaistukset ovat tulleet työnantajan tietoon. He ovat koettaneet peitellä tapahtu-
mia, mutta viimeistään vankeusrangaistuksen alkaminen on tehnyt asiasta julkisen. 
Ratkaisuna on voinut olla myös se, että on sanouduttu työpaikasta irti, jotta ei tarvitse 
kertoa edessä olevasta tuomiosta.

Surullisia tuntemuksia on aiheuttanut tulevaisuuden suunnitelmien kariutuminen. 
Sekä päihteidenkäyttö sinänsä että siihen liittyvä rikollinen toiminta ovat estäneet kou-
luttautumisen ja sitä kautta mieleisen työn tekemisen. Myös oma arvo työmarkkinoilla 
surettaa. Omat kyvyt ja taidot ja toisaalta rikoshistoria nähdään työllistymistä haittaa-
vina ja jopa estävinä tekijöinä. Vankilatuomioiden mukanaan tuoma leimautuminen 
on nähty merkittävänä rikoskierteestä irrottautumisen esteenä kriminologisessa tut-
kimuksessa yleensäkin (Lanctot, Cernkovich & Giordano 2007, 152). Myös suomalai-
set vankilakierteessä olijat ovat kuvanneet työllistymismahdollisuuksien heikkouden 
yhdeksi tekijäksi siinä prosessissa, jossa vaikeudet ovat kasautuneet ja valinnanmah-
dollisuudet pienentyneet epäonnistumisten seuratessa toisiaan (Timonen 2009, 93).    

Huoli ja ahdistus liittyvät usein suuren velkamäärän myötä toimeentulon järjes-
tymiseen. Yhdellä haastateltavalla ei ollut velkaa ja kaksi rikollisesta elämäntavasta 
irtautunutta oli maksanut vanhat velat pois. Kaikilla muilla rikoksista aiheutunutta 
velkaa oli ainakin jonkin verran, joillain jopa satoja tuhansia euroja. Muutaman kym-
menentuhannen euron velan maksu ei tuntunut realistiselta ainakaan palkkatyön 
avulla. Huolta aiheutti myös velkajärjestelyyn pääsemisen hankaluus. Haastateltavat 
olivat epätietoisia velkojensa soveltuvuudesta järjestelyyn ja toisaalta epäilivät myös 
omaa kelpoisuuttaan tähän.

Mut ku mun tapauksessa mul on niin paljo ulosottohommia ja kaikkia noita korvauksia, 
että emmää tuu ikinä pääseen niistä eroon. Se on ihan varmaa. Ilman velkasaneerusta. 
Ja sinneki on nykyää niin hankala päästä, jos sulla on oikeusteitse tullu näitä, ulosot-
too varsinki. Tai perintää. Se saneeraus ei ainakaa vielä oo, ei oo mitää tehty. Mää oon 
sinne yrittäny hakea, mut kerran lykättiin pois jonosta suoraan, että.. toistuvien uusien 
rikkeitten takia.

Tulotason vaikutus hyvinvoinnin kokemukselle ei ole suoraviivainen. Köyhyys hei-
kentää hyvinvointia silloin, kun se tarkoittaa puutteita perustarpeissa, kuten ruuas-
sa ja asumisessa. Kun näiden perustarpeiden suhteen on saavutettu riittävä taso, ei 
tulojen nousu tai varallisuuden lisääntyminen automaattisesti nosta yksilön arviota 
hyvinvoinnistaan. (Diener 1984, 553.) Tässä aineistossa haastateltavat kokivat todel-
lista huolta perustoimeentulon järjestymisestä etenkin silloin, kun asuntoasiat olivat 
epäselvät ja tietoa toimeentulon lähteestä ei ollut. 

Toimeentuloon varsinaista stressiä aiheutti rikoksia edellyttävä huumeiden käytön 
rahoitus. Elämää kuvataan tältä osin jatkuvaksi ”säätämiseksi ja häsläämiseksi”, johon 
liittyy sekä rikoksilla hankittua omaisuutta että laittomia päihteitä. Stressiä kasvattaa 
ajoittainen pelko kiinni jäämisestä ja epäluottamus kaveripiiriin, jonka kanssa kaup-
paa käydään ja päihteitä käytetään. Seuraava sitaatti on mieheltä, joka möi varastettua 
tavaraa saadakseen rahaa huumeisiin:

Koska se oli ihan 24h, toi se, et kyl se oli niinku asiakaspalveluu (nauraa), mut joo, se 
oli tosi stressaavaa sit. Kauheet kiireet joka suuntaa, se oli vähä liikaa mulle.
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Haastateltavat kokivat, että työllistämiseen tähtäävät toimet eivät heidän kohdallaan 
toimi, ja tämä aiheutti kokemusta epäoikeudenmukaisuudesta. Työvoimatoimistolta 
toivottiin yksilöllisempää kohtelua, koska omat kyvyt työn hankintaan ovat heikot ja 
oma työllisyys- ja koulutushistoria eivät juuri edistä työllistymistä. Myös Kivivuori 
ja Linderborg (2009) osoittivat rikoksista vankilaan tuomittujen miesten vaikeudet 
aikuisuuteen siirtymiseen liittyvillä elämänalueilla. Vaikeuksia oli sekä koulutuksesta 
työelämään siirtymisessä että asumisen järjestämisessä enemmän kuin vapaana elä-
villä miehillä. (Kivivuori & Linderborg 2009, 29.)

Myös velkajärjestelyn mahdottomuutta pidettiin epäoikeudenmukaisena. Haasta-
teltavat eivät olleet kovinkaan hyvin tietoisia omien velkojensa perusteista. Näitä ei 
haastattelun aikana nimetty tai käsitelty sen tarkemmin, kuin miten haastateltavat itse 
niitä nimittivät. Käytettyjä nimityksiä olivat esimerkiksi ”oikeusteitse tulleet velat”, 
”rikosperustaiset velat” ”ulosottohommat” tai vain ”velat”. Epäoikeudenmukaisuu-
den kokemus liittyi siihen, että kaikki velat eivät ehkä soveltuisi saneeraukseen, eli 
mahdollisuutta ”puhtaalta pöydältä” aloittamiseen ei ollut näköpiirissä. Talousrikok-
sista tuomittu haastateltava piti epäoikeudenmukaisena myös sitä, että hän joutuu 
sekä suorittamaan tuomion että maksamaan petoksella hankkimansa rahat takaisin.

…mut, mutta ku sitä velkaa on, ni emmä viitti sitä perintöökää ottaa itelleni…Suurin 
osa menis johki velkojen maksuu niist. Siinäkää mä en nää mitää, ku emmä haluu 
maksaa niitä. Tavallaa koen, ku mä oon tääl linnas ollu, ni mä oon niinku jo hyvittäny 
mun velkani ja.. Siis jos mä maksasin, ni tää ois ihan turhaa, tää lusiminen, että. Et 
tääl on menny niin paljo aikaa jo.

Viiteryhmät

Viiteryhmiin liittyvää surua on tuottanut kokemus yksinäisyydestä. Yksinäisyys on 
voinut olla sillä tavoin todellista, että on ollut hetkiä, jolloin ei ole ollut ketään perheen 
ulkopuolisia ihmisiä, joiden kanssa viettää aikaa tai tuntea yhteenkuuluvuutta. Taval-
lisia olivat myös sellaiset yksinäisyyden kokemukset, joissa kaveripiiri oli olemassa, 
mutta haastateltava koki, ettei aidosti kuulu siihen. Kaveripiiri saattoi myös tuottaa 
ahdistusta ja huolta, jos sen pääasiallisena toimintana oli päihteiden käyttö ja rikosten 
tekeminen. Ystäväpiiristä puhuttiin usein paheksuvaan sävyyn, olipa haastateltava 
itse edelleen mukana sen toiminnassa tai ei. Haastateltavat ilmaisivat myös huolensa 
siitä, että tällainen kaveripiiri houkutti heitä ja vaaransi päätökset olla osallistumatta 
rikolliseen toimintaan.

Vanhoja retkuja. Laidasta laitaan, kaikki häiriintyneet.. vanhoja tarkkiskavereita ja 
näitä.. Kaikki kellä päihdeongelma oli, oli melkee mun kavereita, että.. Porukassa sählät-
tii ja säädettii, mitä säädettii.

Kaveripiirissä vihan tunteita herättivät tilanteet, joissa haastateltava koki, että hänet 
pakotettiin tai taivuteltiin tekemään asioita, joita hän ei olisi halunnut tehdä. Yh-
dessä tehtyjen tai suunniteltujen rikosten selvittelyprosessit aiheuttivat myös vihan 
tunteita, jos haastateltavat kokivat, että olivat joutuneet kärsimään tuomioita, joi-
den perusteina oli toisten tekemiä rikoksia. Tämä johti myös katkeruuteen ja koston 
suunnitteluun.
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ni kyl tuli sellanen olo että.. mut vasikoitii näihi tuamioihi nytte, ni kyl mä vähä ajat-
telin, et mä lähtisin kostaa niit asioit. Mut en nyt tiedä sitte.. onks siin mitää järkee. 
Mut sellaset hyvin katkerat ja murhanhimoset fiilikset on.

Rikosten teon aiheuttama jännitys miellettiin aikuisena stressaavaksi ja rasittavak-
si asiaksi. Nuorena koettuja miellyttävän jännityksen tunteita ei näihin tapahtumiin 
enää liittynyt. Stressiä aiheutti myös pelko kiinni jäämisestä ja kaveripiiriin asia kyt-
keytyi varsinkin silloin, kun oltiin epätietoisia siitä, ketkä ovat luotettavia kavereita ja 
ketkä kenties pettävät luottamuksen ”vasikoimalla”. Davies ja Hinks (2010) osoittivat 
elinympäristön turvattomuuden vaikuttavan negatiivisesti yksilön onnellisuuteen. 
Rikosten todennäköisyys ja niiden kohteeksi joutumisen pelko alensivat koettua hy-
vinvointia riippumatta todellisista tapahtumista. Kokemukseen vaikutti siis tunne ja 
oletus siitä, onko elinympäristö turvallinen. (Davies & Hinks 2010, 472.)

Huumeita, alkoholia, semmosta rosvon elämää. Et siihen kuuluu väkivalta väkisinki. 
Iteasiassa en taia tunteekkaa yhtään sellasta rosvoo, joka ei ois väkivallan kans ollu 
tekemisissä. Aina on eksyny jotenki siihe. Mullaki on nyt viies tuomio väkivallasta, tai 
jotenki siihen liittyen.

Kavereiden ja tuttavien kuolema on aiheuttanut masennuksen tunteita ja itsetuhoisia 
ajatuksia myös haastateltaville. On nähty, että oma elämäntapa altistaa ihmissuhtei-
den menetykselle ja sitä kautta yksinäisyydelle. Oman hengen on ymmärretty olevan 
vaarassa oman ja ympärillä olevien ihmisten väkivaltaisuuden ja huumeiden vuoksi. 
Suomalaisista vangeista noin 80 % kokee oman päihteiden käyttönsä hyvinvoinnin 
kannalta ongelmalliseksi (Kivivuori & Linderborg 2009, 45). Kun ratkaisua tai apua 
ei ole löytynyt, on syntynyt itsetuhoisia ajatuksia ja useiden kohdalla myös tekoja.

Kyllähän niitä joskus sillon humalassa oli, et meinas rekan… auton alle ajaa. Sillon 
kun kavereita tappo ihtesä. Tuolla (paikkakunta)... ja monta.

On itsemurhayrityksiäki kaks. Hirtee ja pillereillä, ranteet auki. Itseasiassa kolome. Mää 
oon ollu narun jatkonaki ja mun kaveri pelasti mut siitä. Et mä olin jo roikkumassa itse 
asiassa. Kiitos luojan siitä, että oon tässä, olemassa.

Epäoikeudenmukaisuuden kokemuksista osa liittyy samaan teemaan kuin aiemmin 
käsitelty vihan tunteita aiheuttava epäilys kaveripiirin luotettavuudesta ja oletus 
haastateltavalle sälytetyistä toisten tekemistä rikoksista. Tähän luokkaan sijoitin ko-
kemukset silloin, kun niiden kertomiseen ei liittynyt vihan tunteen ilmaisuja vaan ne 
kerrottiin osana elämäntapaan ja kaveripiiriin miltei luonnollisesti kuuluvia piirteitä. 
Haastateltavat kokivat epäoikeudenmukaisuutta myös silloin, kun he totesivat, että 
heillä ei ole muita tukiverkostoja kuin viranomaiset, ja näiden taholta saatava apu ja 
tuki on pinnallista ja hetkellistä. Tämä havainto konkretisoi sosiaalisten suhteiden 
merkitystä hyvinvoinnille (vrt. Lamu & Olsen 2016, 181).

Eikä mulla oo ketään sellasta, jolta mä oon voinu hakee apuu ikinä. Enkä tänäkää 
päivänä.. Vanahat vankilan, päihtettömän, ni vankilatyöntekijät, mitä mää tuun pitää 
yhteyttä ja sitte nää Kritsit sun muut, ni ne on mun tukiverkosto, elämässä. Ei mulla 
muuta oo.
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Epäoikeudenmukaiseksi koettiin myös se, että tuomion aikana vankilassa ei ole mah-
dollista edesauttaa vapautumisen jälkeisen elämän järjestymistä. Vankilassa tarjolla 
olevat tuki- ja kuntoutuspalvelut saatettiin kokea riittämättömiksi ja itselle soveltu-
mattomiksi. Esimerkiksi pääsyä valvottuun koevapauteen toivottiin, jotta voitaisiin 
valvotusti harjoitella päihteetöntä elämää siviilissä samoin kuin opetella perhe-elä-
män rutiineja pitkän tuomion jälkeen ja sen aikana perheessä tapahtuneiden muutos-
ten kanssa. Kun tällainen evättiin, syntyi kokemus, että viranomaiset jättävät oman 
onnensa nojaan vaille onnistumisen mahdollisuuksia. 

Terveys

Haastateltavat olivat usein huolissaan omasta terveydentilastaan. Huumeiden käy-
tön monenlaiset terveysriskit tiedostettiin ja sairauksiakin oli kertynyt jonkin ver-
ran. Huumeiden käyttöön liittyvinä terveyshuolina haastateltavat pitivät aineiden 
sinänsä sisältämien vaarojen lisäksi likaisia välineitä ja niiden kautta leviäviä tartun-
tatauteja, päihtyneenä syntyviä tappeluita ja onnettomuuksia. Tällaisista terveyttä 
heikentävistä tapahtumista olikin kokemuksia lähes kaikilla, ja haastatteluhetkellä 
miellettiin, että enää ei oma kroppa kestä sellaista menoa. Lamun ja Olsenin (2016) 
mukaan koetun terveydentilan merkitys hyvinvoinnin kannalta korostuu, kun ylei-
nen hyvinvointi koetaan heikoksi. Taloudellisten ja sosiaalisten olosuhteiden tuntu-
essa heikoilta näyttäytyy terveys välttämättömyytenä, jonka mukaisesti kokonais-
tilannetta arvioidaan. Jos taas hyvinvoinnin kokonaistilanne arvioidaan korkeaksi, 
nousevat sosiaaliset suhteet sen keskeisimmäksi sisällöksi. (Lamu & Olsen 2016, 181; 
van Praag ym. 2003, 38.)

Haastatteluissa esille otetut terveyteen liittyvät vihan tunteita aiheuttavat koke-
mukset koskivat vankilan terveydenhuoltopalveluita. Kukaan ei siis kertonut koke-
muksistaan muista terveydenhuoltopalveluista. Vihan tunteita aiheuttivat tilanteet, 
joissa haastateltava koki, ettei saanut lääkitystä, joka oli siviilissä määrätty tai johon 
muuten tunsi olevansa oikeutettu. Vankilan lääkäreiden päätöksiä luonnehdittiin täl-
löin mielivaltaisiksi ja perusteettomiksi. 

Välilä menee muutama yö niin, ettei saa nukuttua ollenkaan niitten hermosärkyjen 
takia vittu. Vittu se on niin ilkeetä kipua, ett vittu tekee mieli hirttäytyä välillä, että 
vittu loppus nyt tää kipu, et sais nukuttua. Mutta täällä ei saa apua ihminen, jos sillä 
on oikeesti ongelmia.

Haastateltavat stressaantuivat terveytensä takia silloin, kun hoitoa oli vaikea saada. 
Pääsääntöisesti tällöin puhuttiin korvaushoidoista, joihin pääsyn edellytyksistä oli 
paljon epätietoisuutta ja prosessi vaikutti hankalalta. Toisaalta terveyteen liittyi myös 
stressi huumeiden saatavuudesta. Haastateltavat kokivat, että jos korvaushoitoa ei 
saa, on saatava laittomia aineita, jotta vältytään vieroitusoireilta ja niiden terveysvai-
kutuksilta.

Mut ei nää talon lääkärit niinku lähe siihe, et.. Mä haluun korvaushoitoo ja sit nää ei 
suastu tekee mitää sen asian etee. Mun on taas käytävä sit siviilis vähä aikaa vetää ai-
neita ja sit siihe korvaushoitoo. Mut se voi sit tuua taas tänne, että. Rikoksii joutuu tekee 
kuitenkii, et, kuitenkii, et saa rahaa niinku jostai. Et tää on vähä tämmönen kiärre aina.
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Hoidon epääminen aiheutti myös epäoikeudenmukaisuuden tunteita, jotka poh-
jautuvat samankaltaisiin kokemuksiin kuin vihan tunteet. Näissä maininnoissa ei 
kuitenkaan ollut mukana voimakkaita vihan ilmauksia, vaan asia todettiin rauhal-
lisemmin. 

pääset toimintakykyseks, jos sä vedät. Ja se on niin absurdia, et tiätsä niinku, sit ku sä 
meet kipeenä.. Mä muistan, ku mä menin jonku lääkärin lua, tai jonku, tiätsä mä oon 
kipeenä siäl, ni se luulee, et mä oon ihan sekasin.

Haastateltavat kokivat myös, että heidän vaivoihinsa ja sairauksiinsa ei suhtauduttu 
vakavasti, vaan oireet miellettiin päihteidenkäytön aiheuttamiksi. Kivivuori ja Lin-
derborg (2007, 51) havaitsivat, että päihdeongelmiinsa apua haluavista vangeista 
23–36 % kokee saaneensa vankilassa haluamaansa apua. Kaikenkaikkiaan tervey-
teen liittyviä negatiivisia affekteja löytyi lähes kaikista haastatteluista. Hyvinvoinnin 
kannalta se on huolestuttavaa, sillä vaikka subjektiiviseen hyvinvointiin kuuluu 
terveyden ohella muitakin osa-alueita, on koetun terveydentilan todettu olevan 
vahvasti yhteydessä yksilön kokemukseen onnellisuudesta (Michalos, Zumbo & 
Hubley 1999, 279).

Itseen liittyvät affektit

Omaan itseen liittyvä häpeän tunne on syntynyt tilanteissa, joissa haastateltavat ovat 
kohdanneet sellaisia viiteryhmiä, jotka eivät ole liittyneet päihteidenkäyttöön ja rikol-
lisuuteen. Lapsuudenkavereiden ja sukulaisten tapaaminen on ollut epämieluisaa, 
koska oma fyysinen olemus ja elämäntapa ovat hävettäneet. Tämä on johtanut vetäy-
tymiseen ja eristäytymiseen, mikä on entisestään vaikeuttanut itsensä hyväksymistä ja 
sosiaalisia kontakteja. Kun päihteiden käytön on jossain vaiheessa todettu tähtäävän 
oman pahan olon lievittämiseen, on se aiheuttanut surua.

Haastateltavat ovat huolissaan omasta tavastaan kuvitella, että sellaiset asiat tuo-
vat onnea, jotka lopulta tuovat heille lisää vaikeuksia ja negatiivisia tunnekokemuksia. 
Esimerkkeinä tällaisesta toimivat vaikkapa kuvitelma, että päihteet poistavat pahan 
olon tai että rikoksilla voi taata toimeentulonsa. Myös hakeutuminen ja pitäytyminen 
sellaisessa parisuhteessa, joka on osoittautunut mahdottomaksi, oli haastateltavien 
mielestä huolestuttavaa silloin kun se miellettiin itselle tyypillisenä toimintatapana, 
jota oli vaikea muuttaa. Haastateltavista moni oli myös huolissaan omasta ”auktori-
teettiongelmastaan”, kuten sitä usein nimitettiin. Haluttomuus kuunnella ja totella 
auktoriteetteja määriteltiin omaksi ominaisuudeksi, joka on aiheuttanut ongelmia niin 
lapsena kuin aikuisenakin. 

Haastateltavat kokivat usein itsensä helposti provosoituviksi. Viha kohdistui it-
seen, kun tilanteita arvioitiin myöhemmin. Helposti heräävä aggressio ja voimakas 
reagointi siihen johtivat esimerkiksi vakaviin väkivaltarikoksiin, jotka aiheuttivat 
myöhemmin itsesyytöksiä. Joskus tähän liittyi myös oman impulsiivisuuden ja rau-
hattomuuden aiheuttama stressi.

Nii, mut välil tiätsä tuntuu, että kyl se ois helpompi oikeesti, ku ois lääke, et pystyy 
keskittymää. Siis ku välil keskittyminen on tosi vaikeeta. Ei, ku tuntuu, et ei tiätsä voi 
illal rauhottuu millää. Koneet käy, käy, käy… Et ninku.. rauhottuis ehkä vähä
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Haastateltavien elämään oli kuulunut lukuisia pettymyksiä ja epäonnistumisia. Osa 
oli käsitellyt niitä jo aiemmin erilaisissa vankilan kuntoutustoiminnoissa, osa teki 
yhteenvetoa elämästään ulkopuolisen läsnä ollessa ehkä jopa ensimmäistä kertaa. 
Ikävien kokemusten käsittely nosti keskusteluun pettymyksen itseen, jos yrittämises-
tä huolimatta ei ollut saatu asioita paremmalle mallille tai koettiin, että on tuotettu 
pettymyksiä myös toisille. Osa nimesi arvottomuuden tunteen suhteessa ”tavallisiin” 
ihmisiin ja kuvasi sen johtuvan sekä omista ominaisuuksista että elämänhistoriasta. 
Nämä kuvaukset eivät sisältäneet ajatusta asioiden parantumisesta, siksi sijoitin ne 
masennus-luokkaan. 

Itseen liittyviin epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia käsittelevään luokkaan si-
joitin kuvaukset siitä, että haastateltava koki oman itsensä kyvyttömäksi vastaamaan 
ulkomaailman haasteisiin. Kokemukset saattoivat koskea päihteidenkäyttöä niin, 
että haastateltava ei uskonut itsestään löytyvän voimia huumeista tai saunakaljoista 
kieltäytymiseen. Rikoksista irtautuminen saattoi näyttää vaikealta, jos eteen tulisi ti-
lanteita, joissa on mukana provosointia, ja omat kyvyt impulssien hallintaan koettiin 
epävarmoiksi. Kivivuori ja Linderborg (2009) vertasivat vankipopulaatiota vertailu-
ryhmäksi koottuun otokseen suomalaisia miehiä. Vertailua suoritettiin koulutuksen, 
työllisyyden, asumisolojen ja toimeentulomahdollisuuksien suhteen. He totesivat, 
että vangit ovat marginalisoitunut ja sosiaalisesti huono-osainen ryhmä. (Kivivuori 
& Linderborg 2009, 56.) Samankaltaiset hyvinvoinnin puutteet ovat tyypillisiä myös 
tämän tutkimuksen kohdejoukolle.    

6.2.4  Tulkinta positiivisten ja negatiivisten affektien sisällöstä

Tarkastelen tässä affekteja eri elämänalueilla kuvaavia taulukoita 3, 4, 5 ja 6 riveittäin 
tarkoituksenani selvittää, mistä positiiviset ja negatiiviset tunnekokemukset koos-
tuvat. Tarkastelun kohteena ovat siis positiiviset affektit ilo, tyytyväisyys ja ylpeys, 
mieltymys, onnellisuus sekä hurmio ja negatiiviset affektit syyllisyys ja häpeä, suru, 
ahdistus ja huoli, viha, stressi, masennus ja epäoikeudenmukaisuus.

Ilon tunteet haastateltavien elämässä kytkeytyvät yksittäisiin tapahtumiin tai tilan-
teisiin, joita yhdistää uuden vaiheen alkaminen ja siihen liittyvä positiivinen odotus. 
Muiden taulukossa 6 mainittujen affektien sisältöön liittyi yksittäisten tapahtumien 
ohella tapahtumasarjoja ja prosesseja. Tyytyväisyyden ja ylpeyden aiheet liittyvät 
omiin taitoihin ja tilanteisiin, joissa niitä on onnistuneesti voinut käyttää. Mieltymys-
luokassa tyytyväisyyttä tuottaviin asioihin yhdistyy lisäksi sosiaalinen ulottuvuus. 
Omien taitojen käyttäminen sidotaan haastateltavalle mieluisaan sosiaaliseen kon-
tekstiin. Onnellisuuden kuvauksissa sosiaaliset suhteet ovat keskeisellä sijalla ja 
onnellisuutta tuottavat nimenomaisesti kestävät ihmissuhteet, joissa haastateltavat 
saavat osakseen arvostusta ja kunnioitusta. Alla taulukossa 6 tulkitsen positiivisten 
affektien sisältöä niin kuin ne aineistossa rakentuivat. 
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taulukko 6. tulkinta positiivisten affektien rakentumisesta

Affekti Sisältö
Ilo yksittäiset tilanteet, joihin liittyi uuden aloittamista, kuten koulun alku tai 

lapsen syntymä

Tyytyväisyys ja ylpeys tapahtumasarjat, joissa omat taidot ja ominaisuudet johtivat onnistumiseen 
ja päämäärien saavuttamiseen

Mieltymys tapahtumasarjat, joissa onnistumiset ja päämäärien saavuttamiset liittyivät 
sosiaalisiin suhteisiin

Onnellisuus tapahtumasarjat, joissa onnistumiset ja päämäärien saavuttamiset liittyivät 
pitkäaikaisiin ihmissuhteisiin

Lyobomirsky, King ja Diener (2005) selvittivät positiivisten affektien merkitystä on-
nellisuudelle ja löysivät useanlaisia yhteyksiä yksilön positiivisten tunnekokemus-
ten ja koetun onnellisuuden sekä elämässä menestymisen välillä. He määrittelivät 
onnellisuuden positiivisten affektien runsaudeksi. Tutkimuksessa todettiin positiivi-
sen reagoinnin ja sen tuottamien positiivisten tunnekokemusten olevan yhteydessä 
hyvään sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja palkitseviin ihmissuhteisiin. (Lyobomirs-
ky ym. 2005, 820, 831.) Taulukossa 6 subjektiivinen hyvinvointi rakentuu ylimmän 
rivin yksittäisten positiivisten kokemusten pohjalta niin, että mukaan tulevat ensin 
omiin kykyihin liittyvät tekijät ja niiden ohelle myös sosiaaliset aspektit. Samoin, kuin 
Lyubomirsky ym. (2005) totesivat, tämänkin tutkimuksen aineiston pohjalta pitkäai-
kaiset toimivat ihmissuhteet ovat subjektiivisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden ko-
kemuksen kannalta olennaisia.

Negatiivisten affektien sisältöä kuvaan taulukossa 7. Syyllisyyttä ja häpeää ovat 
aiheuttaneet yksittäiset kokemukset, joissa haastateltavat ovat kokeneet osaamatto-
muutta tai muuta huonommuutta suhteessa vertaisiin, esimerkiksi luokkatovereihin, 
sisaruksiin tai ystäviin. Suru liittyy kokemuksiin läheisten tai ystävien menetyksestä. 
Ahdistuksen ja huolen tuntemuksia on syntynyt, kun kokemuksissa on mukana huoli 
sosiaalisista suhteista, niiden olemassaolosta ja toimivuudesta. Kun näihin kokemuk-
siin on liittynyt pelkoa joko läheisiä tai viranomaisia kohtaan, ne ovat aiheuttaneet 
stressin tuntemista. Jatkuessaan nämä stressiä aiheuttaneet epävakaiksi ja arvaamat-
tomiksi kuvatut läheis- ja viranomaissuhteet ovat tuottaneet katkeruutta ja siihen yh-
distyvää vihan kokemista. Epäoikeudenmukaisuuden kokemukset ovat syntyneet, 
kun edellä mainittuja tapahtumia on varjostanut tunne, että saatu kohtelu on erilaista 
kuin vertaisille. 
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taulukko 7. tulkinta negatiivisten affektien rakentumisesta

Affekti Sisältö
Syyllisyys ja häpeä yksittäiset tapahtumat, joissa omat tai perheen teot tai ominaisuudet 

ovat olleet muiden negatiivisen arvioinnin kohteena

Suru yksittäiset tapahtumat, joissa on ollut mukana kokemus ihmissuhteen 
tai sosiaalisen kontekstin menetyksestä

Ahdistus ja huoli tilanteet, joihin on liittynyt epävarmuutta olosuhteiden korjaantumisesta 
ja pelkoa ihmissuhteiden menettämisestä

Viha tilanteet, joissa huolta ovat aiheuttaneet hankalat ihmissuhteet

Stressi tilanteet, joissa on ollut mukana voimattomuutta ja koettu kohtelu 
on aiheuttanut katkeruutta

Masennus pitkäaikaisten ihmissuhteiden menetys sekä pettyminen itseen 
ja pettymyksen tuottaminen läheisille

Epäoikeudenmukaisuus tilanteet, joissa katkeruutta aiheuttavan kohtelun on koettu olevan 
erilaista kuin vertaisilla

Bennet, Sullivan ja Lewis (2005) tarkastelivat häpeän ja vihan yhteyttä lapsuudessa 
koettuun fyysiseen ja henkiseen kaltoinkohteluun. He totesivat, että kaltoinkohtelu 
aiheuttaa häpeää, mikä puolestaan voi johtaa vihamielisiin reaktioihin. Tämä näyt-
täytyy käyttäytymisen ongelmina, esimerkiksi rikollisuutena nuoruusiässä. (Bennet, 
Sullivan ja Lewis 2005, 319.) Lapsuudessa koetun kaltoinkohtelun ja myöhemmän 
rikollisen käyttäytymisen yhteyttä tutkivat myös Stuewig ja McCloskey (2005). He 
selvittivät, miten kaltoinkohtelun tuottama häpeä ja syyllisyys ennustavat myöhem-
pää rikollisuutta. Syyllisyyden tunteelle sinänsä rikollisuuden aiheuttajana ei löytynyt 
tukea, mutta häpeän aiheuttamat vihan ja vihamielisyyden tunteet yhdistyivät myö-
hempään rikollisuuteen (Stuewig & McCloskey 2005, 334.) Dienerin ym. (1999) mallin 
pohjalta rakennetussa kuviossa 6 syyllisyys ja häpeä sijoittuvat ylimmälle riville ja 
muut negatiiviset affektit liittyvät sen alapuolelle. Ne sisältävät erilaisia sosiaalisia 
ulottuvuuksia: ihmissuhteiden laatua, kestävyyttä ja tasa-arvoisuutta. Näin negatii-
visten affektien sisällön kertyminen yksittäisten subjektiivisten kokemusten kautta ja 
kasautuminen yksilön reagointitavaksi näyttää noudattavan samankaltaista kaavaa 
kuin Bennet ym. (2005) ja Stuewig & McCloskey (2005) kuvaavat.

6.2.5  Vankilassa ja vapaudessa olevien rikoksen uusijoiden hyvinvointi

Olen tähän asti käsitellyt aineistoani kokonaisuutena erittelemättä sitä, onko haas-
tattelut suoritettu vankilassa vai siviilielämän keskellä. Seuraavaksi tarkastelen hy-
vinvoinnin rakentumista näissä haastatteluissa erikseen. Elämänkulun käsitteistön 
avulla tekemäni ryhmittäinen analyysi ei tuottanut sellaisia tuloksia, joiden avulla 
ryhmiä olisi voinut erillisinä luonnehtia.  Niiden kymmenen haastateltavan, joita 
haastattelin vankilassa, rikosuran voidaan katsoa olevan edelleen käynnissä (vrt. 
Sampson & Laub 2005). Rikosseuraamuslaitokselta vuonna 2013 saamieni tietojen 
perusteella heillä oli useita lyhyitä tai harvempia pidempiä tuomioita koko seuranta-
jakson aikana. Luokitellessani aineistoa rikosuran keston tai katkeamisen perusteella 
subjektiivisen hyvinvoinnin rakentumista kuvaaviin luokkiin, ei luokitteluperusteita 
ollut tarpeen muuttaa eikä luokkien sisältö muuttunut. Voidaan siis sanoa, että koko 
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aineiston käsittelyssä tehdyt havainnot pitävät paikkansa myös rikollisella uralla jat-
kavien ryhmässä. 

Neljä haastateltavaa ei ollut vuoden 2008 ja 2013 saanut vankeusrangaistuksia, eikä 
heillä haastatteluhetkellä ollut tiedossaan mitään sellaista tapahtumaa, josta rangais-
tuksia olisi voinut olla tulossa. Heidän rikollinen uransa oli siis katkennut (vrt. Samp-
son & Laub 2005), ja he elivät omien sanojensa mukaan tavallista elämää tavallisine 
ilon ja surun aiheineen. Luokitellessani heidän haastatteluaineistoaan hyvinvoinnin 
rakentumista kuvaaviin luokkiin, ei aikuisena koettuihin vihaa ja epäoikeudenmu-
kaisuutta kuvaaviin luokkiin kertynyt lainkaan aineistofragmentteja. Aiemman tut-
kimuksen (Diener 1984; Lyubomirsky ym. 2005) perusteella tiedetään, että yksilön 
taipumus kokea positiivisia ja negatiivisia affekteja on henkilökohtainen ja melko py-
syvä. Havainnosta voi siis päätellä, että joko näiden haastateltavien elämänpiirissä ei 
ilmene heidän vihaa tai epäoikeudenmukaisuutta aiheuttavaksi kokemiaan element-
tejä tai sitten heillä on taipumus välttää tällaisia tulkintoja omista kokemuksistaan.

Lapsuuden aikaisia kokemuksia koskevien luokkien sisällössä en havainnut eroa 
tarkastellessani rikosuran lopettaneiden tilannetta koko aineistoon tai vankilassa 
haastateltujen ryhmään verrattuna. Aikuisena koetun hyvinvoinnin jakautuminen 
eri elämänalueille painottui hieman eri tavoin vapaana ja vankilassa asiaa käsiteltä-
essä. Vankilassa olevat kokivat negatiivisia affekteja suhteessa pitkäaikaisiin ihmis-
suhteisiin, jotka kuitenkin olivat edelleen olemassa. Positiivisia affekteja liittyi myös 
pitkäaikaisiin ihmissuhteisiin, mutta nämä kohdistuivat tulevaisuuteen ja odotuksiin. 
He siis olettivat siviilissä olevien ihmissuhteiden, kuten suhteen puolisoon ja lap-
siin, jatkuvan onnellisena, kun vapautuminen koittaa. Vapaudessa haastateltavien 
positiiviset affektit liittyivät ihmissuhteisiin, jotka olivat olleet olemassa pitkään ja 
jatkuivat edelleen. Tällaisia olivat esimerkiksi suhteet omiin vanhempiin, seuruste-
lukumppaniin tai yhdessä elävään omaan perheeseen. Sampson ja Laub (1990, 611) 
esittivät sosiaalisten suhteiden toimivan rikollisuutta ehkäisevänä tekijänä aikuisen 
elämässä. Myöhemmin huomiota on kiinnitetty enenevästi näiden suhteiden laatuun 
ja todettu, että vaikutus voi olla kahdensuuntainen. Hyvät sosiaaliset verkostot eh-
käisevät rikollista toimintaa ja rikoksista pidättyminen edesauttaa hyvien suhteiden 
ylläpitämistä. (Frey & Stutzer 2005, 215; Lyubomirsky ym. 2001, 823; Sampson & Laub 
2006, 495–497.)
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7  pohDinta

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen on rikoksen uusijan elä-
mänkulku ja miten subjektiivinen hyvinvointi rakentuu heidän elämänkulkunsa vai-
heissa ja siirtymissä. Haettaessa selityksiä rikollisen uran yksilölliselle kehittymiselle 
elämänkulkunäkökulma ohjaa kiinnittämään huomiota rikollisen uran kannalta kes-
keisiin siirtymiin ja vaiheisiin (Sampson & Laub 2001) sekä tarkastelemaan näiden 
yhteydessä paitsi niiden yhteiskunnallista kontekstia (Laine 2007), myös yksilön hen-
kilökohtaisia ominaisuuksia (Sampson & Laub 1994). Subjektiivisen hyvinvoinnin 
kannalta merkityksellistä on sekä yksilön oma taipumus reagoida asioihin positii-
visesti tai negatiivisesti että ulkoisten olosuhteiden muuttuminen (Coffey ym. 2015; 
Diener 2014). Yhteiskunnallista kontekstia käsiteltiin tässä tutkimuksessa lähinnä 
koulutusjärjestelmän näkökulmasta, mutta merkityksellisiksi yhteiskunnallisiksi or-
ganisaatioiksi muodostuivat myös muut viranomaistahot, jotka olivat liittyneet tut-
kittavien elämään eri vaiheissa. Yksilöllisistä ominaisuuksista tarkastelun kohteena 
oli tutkittavien oma kokemus hyvinvoinnistaan elämänsä eri vaiheissa. 

Rikoksen uusijat elivät, tai ainakin olivat eläneet, yhteiskunnan marginaalissa ja 
heidän elämänkulkunsa sisälsi siirtymiä ja vaiheita, jollaisia valtaosa väestöstä ei koe. 
Tällaisia olivat esimerkiksi lapsuudenkodista sijaishuoltoon siirtyminen, yleisopetuk-
sesta erityisopetukseen siirtyminen, koulutuksen keskeyttäminen, huumeiden käyttö, 
rikosten tekeminen, asunnottomana eläminen ja vankilassa oleminen. Pääsääntöisesti 
nämä elämänkulun vaiheet ja siirtymät miellettiin negatiivisiksi. Niihin liittyi joko 
taustalla tai seurauksena subjektiivisen hyvinvoinnin puutteita, joten ne on tässä tut-
kimuksessa kytketty syrjäytymisilmiöön. (Vrt. Lämsä 2009; Paananen ym. 2012; Suik-
kanen ym. 1996.) Subjektiivista hyvinvointia rakentavia positiivisia kokemuksiakin 
löytyi. Sellaisia olivat esimerkiksi kotona tai koulussa saatu tuki ja tunnustus, koulu-
tuksen loppuun saattaminen, parisuhteen alkaminen, lapsen syntymä ja päihteiden 
käytön lopettaminen sekä sosiaalisten suhteiden säilyminen. Subjektiivisuus hyvin-
voinnissa tarkoittaa nimenomaan hyvinvoinnin sitä aluetta, joka on yksilön itsensä 
kokemaa. Elämänkulussa kiinnostavien siirtymien merkitys esimerkiksi käännekoh-
tana syntyy vasta, kun yksilö itse antaa tapahtumille merkityksiä myöhemmässä ar-
vioinnissaan. 

7.1  JOhTOpÄÄTÖKSET

Tämän tutkimuksen aineisto koostuu haastatteluista, joissa käsiteltiin haastateltavien 
elämänkulkua ja hyvinvoinnin kokemuksia alkaen lapsuudenkokemuksista ja pääty-
en haastatteluhetken tilanteeseen. Kyse ei siis ole varsinaisesti kokemusten autentti-
sesta tutkimisesta, mutta perusteet tällaiseen retrospektiiviseen tarkasteluun löytyvät 
sekä elämänkulun tutkimuksen että subjektiivisen hyvinvoinnin tutkimuksen perin-
teestä ja tutkimuskirjallisuudesta. Elämänkulkututkimus (Clausen 1995; Elder 1991) 
lähtee siitä, että kussakin elämänvaiheessa vastaan tulleet tilanteet ja niihin liittyvät 
kokemukset ovat merkityksellisiä ensinnäkin sen kannalta, miten yksilö kohtaa ja kä-
sittelee vastaavan kaltaisia tilanteita myöhemmässä elämässään. Lisäksi yksilöt analy-
soivat aiempia kokemuksiaan ja hakevat sieltä selityksiä tai ratkaisutapoja elämänsä 
nykyiseen tilanteeseen. Olen siis analyysissä pyrkinyt nostamaan esiin ne kytkökset, 
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joita haastateltavat tekivät lapsuuden ja nuoruuden tapahtumien ja nykyisen aikuis-
elämänsä välille.

Erityisen kiinnostavana pidän sitä, että tapahtumat, jotka lapsena ja nuorena koet-
tuina aiheuttivat negatiivisia affekteja, saivat haastatteluhetkellä ymmärrystä haasta-
teltavilta. Tällaisina tapahtumina mainittiin esimerkiksi siirtämiset erityisopetukseen 
tai pois kotoa. Tapahtumahetkellä ne olivat aiheuttaneet hämmennystä, pelkoa ja jopa 
katkeruutta sekä omia vanhempia että viranomaisia kohtaan. Aikuisena tapahtumille 
oli löydetty ymmärrettäviä syitä ja niitä pidettiin tarkoituksenmukaisinakin. Lapsuu-
den kokemus kuitenkin kertoo sen, että toimien tavoitteiden ei koettu toteutuneen. 
Vaikka vanhemmat ja viranomaiset olivat tehneet toimenpiteitä lapsen ja nuoren olo-
suhteiden kohentamiseksi, ongelmakäyttäytymisen vähentämiseksi ja syrjäytymiske-
hityksen katkaisemiseksi, haastateltavat olivat päätyneet päihde- ja rikoskierteeseen 
ja sen myötä saaneet vankeustuomioita. Johtuuko negatiivinen kokemus tukitoimien 
muodosta tai ajankohdasta, vai esimerkiksi siitä, että niiden kohteena olevalle lapselle 
tai nuorelle ei ole ymmärrettävästi kerrottu näiden toimien tarkoitusta? Tukitoimet 
voidaan kokea mielivaltaisina puuttumisina omaan elämään tai vaikkapa perusteet-
tomina rangaistuksina, jolloin niihin asennoidutaan negatiivisesti. 

Yksi keskeinen elämänalue, jossa siirtymiä tai käännekohtia ilmeni, oli perheen 
rakenne. Muutokset perherakenteessa tarkoittivat isän katoamista perheestä joko 
eron tai kuoleman vuoksi tai tutkittavien siirtämistä pois kotoa lastensuojelutoimien 
vuoksi. Kaikki nämä muutokset koettiin negatiivisina. Erojen jälkeen tulleet äitien 
uudet puolisot eivät tuoneet tutkittaville sellaisia positiivisia vaikutuksia, joita tut-
kimuksissa joskus todetaan (esim. Louis & Zhao 2002), vaan heitä kuvattiin epäoi-
keudenmukaisiksi ja väkivaltaisiksi. Kodin ulkopuolelle sijoittamiseen haettiin usein 
syitä omasta toiminnasta ja sijoittaminen nähtiin rangaistuksena. Vastaavanlaisista 
reaktioista kertoo myös Kyngäs (2000, 96), kun hän kuvaa rikostaustaisten miesten 
kokemuksia laitossijoituksista. Aikuisena haastateltavani saattoivat ymmärtää lasten-
suojelutoimien tarkoituksen ja nähdä myös omien vanhempiensa toiminnan niiden ai-
heuttajana. Siirtymiset sijoituspaikasta toiseen on pääsääntöisesti koettu myös omasta 
toiminnasta johtuvina rangaistuksina. Tämä herättää kysymyksen, millainen on ollut 
vuorovaikutuksen laatu, kun lasta tai nuorta on viety uusiin tilanteisiin. Toisaalta on 
huomattava, että huostaanottojen taustalla on tyypillisesti sekä lapsen tai nuoren että 
vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmia, eivätkä perheet aina ole halukkaita 
vastaanottamaan huostaanottoa edeltäviä tukitoimia (Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tos 2016, 71–72, 85–86). 

Koulupolkunsa aikana tutkittavat ovat osallistuneet luokkamuotoiseen erityisope-
tukseen. Sen avulla on harvoin päädytty menestykseen peruskoulussa ja edelleen 
hankkimaan toisen asteen koulutusta. Erityisopetuksen tarvetta ovat aiheuttaneet 
vaikeudet oppimisessa ja vaikeudet koulun toimintatapoihin sopeutumisessa. Tuki-
toimet on aloitettu usein jo koulun alkuvuosina ja ne ovat voimistuneet peruskoulun 
edetessä. Tulos saa tukea Hakkaraisen ym. (2015, 417) tutkimuksesta, jossa todettiin, 
ettei oppimiseen koulussa annettu tuki auta koulutusuralla etenemisessä riittävästi. 
Voidaankin todeta, että peruskoulussa on puututtu haastateltavien koulunkäynnin 
vaikeuksiin ja heidät on tunnistettu tuen tarvitsijoiksi. Toteutetut toimet eivät kuiten-
kaan tuottaneet tavoiteltuja tuloksia, eli esimerkiksi valmiuksia toisen asteen koulu-
tukseen ei syntynyt. 

Tutkittavien opetus oli järjestetty niin, että ryhmään oli koottu muutama oppilas, 
joilla oli samankaltaisia käyttäytymisen ja oppimisen ongelmia, ja he olivat opiskelleet 
omassa luokkatilassaan yhden opettajan kanssa. Edellinen kuvaus on kooste tutkitta-
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vien kertomuksista, eikä sitä ole todennettu muilla keinoilla. Haastateltavat kokivat 
erityisluokan tavallista luokkaa sosiaalisesti helpommaksi ympäristöksi, mutta eivät 
kokeneet oppimisen tehostuneen. Osa-aikaiseen erityisopetukseen osallistumisesta 
tutkittavat eivät haastatteluissa maininneet mitään. Tämä voi kertoa siitä, ettei ky-
seinen tukimuoto ole ollut käytössä, tai siitä, etteivät haastateltavat tiedä tai muista 
tällaista toimintatapaa. Tarkastellessaan rikollisuuden syitä Kivivuori (2008) nostaa 
esiin jo koulussa tapahtuvan valikoitumisen. Rikoksiin myönteisesti suhtautuvat lap-
set ja nuoret hakeutuvat tai päätyvät toistensa seuraan, osin siksikin, että rikoksiin 
negatiivisesti suhtautuvat eivät halua viettää aikaa heidän kanssaan. Samanmielis-
ten joukossa rikoskäyttäytyminen saa hyväksyntää ja ymmärrystä. (Kivivuori 2008, 
123–124.) Kuorelahti (2000) totesi luokkamuotoisen erityisopetuksen tuloksellisuutta 
pohtiessaan, että samankaltaisista käyttäytymisen ongelmiin liittyvistä syistä samaan 
opetusryhmään siirretyt lapset ja nuoret muodostavat haastavan työskentely-ympäris-
tön, jossa oppilaiden keskinäinen vuorovaikutus on herkästi negatiivista. Opetuksen 
hyödyllisyys kytkeytyykin vahvasti hyvin toimivaan opettajan ja oppilaan väliseen 
vuorovaikutukseen. Tällöin jää pohdittavaksi, ovatko käyttäytymishäiriöisten oppilai-
den erityisluokkaan siirtämisen edut haittoja suuremmat. (Kuorelahti 2000, 133–134.)

Kuorelahden (2000, 24) tutkimuksessa kuvattiin vuosituhannen alussa vallinneen 
sopeutumattomuuden vuoksi erityisopetusta saaneiden opetusjärjestelyjä. Suuntaus 
näytti kulkevan kohti integraatiota, ja osa-aikainen erityisopetus toimi tukimuotona 
myös niin sanotuille sopeutumattomille oppilaille. Nykyiset peruskoulun opetus-
suunnitelman perusteet ohjaavat tarjoamaan oppilaalle tarvittavaa tukea ensisijaisesti 
omassa opetusryhmässä ja mahdollisimman joustavasti (OPH 2014, 62). Lappalainen 
ja Hotulainen (2012, 191) osoittivat osa-aikaisella erityisopetuksella olevan positiivista 
vaikutusta tukea tarvitsevan yksilön koulupolulle ja tämä vaikutus voi näkyä koulu-
tukseen kiinnittymisenä useita vuosia peruskoulun päättymisen jälkeenkin.

 Vaikka edellisen perusteella olisi houkuttelevaa päätyä kannattamaan joustavia ja 
inklusiivisia tukimuotoja ja vastustamaan segregoivia erityisopetusjärjestelyjä, on sitä 
ennen palattava tarkastelemaan tilannetta ennen erityisopetuksen tarpeen ilmenemis-
tä. Tutkittavani ovat kohdanneet koulussa sosiaalisia ja kognitiivisia ongelmia yleen-
sä jo koulun alkuvuosina. Erityisen ongelmalliseksi on kuvattu sopeutumista koulun 
toimintatapoihin. Paikallaan istuminen ja pulpetin ääressä opiskelu olivat monelle 
vaikeita, jopa mahdottomia tilanteita. Käsillä tekeminen ja toiminnallisuus koettiin 
mielekkäiksi tavoiksi oppia. Tämä tulos on yhdenmukainen aiempien vankien koulu-
kokemuksia selvitelleiden tutkimusten kanssa (vrt. esim. Äärelä 2012). Perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteissa (2014) huomioidaan monipuolisesti oppimisympäris-
töt ja pedagogiset toimintatavat. Kouluja ohjataan muokkaamaan oppimisympäristöjä 
oppilaiden yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi ja ottamaan käyttöön toiminnallisia opetus-
menetelmiä. (OPH 2014, 28–29.) Tämä näyttää tutkimukseni perusteella erityisen tär-
keältä. Voidakseen tuottaa oppilaita paremmin hyödyttäviä opetus- ja oppimistilantei-
ta, koulun pitäisi tarjota entistä monipuolisempia oppimisen tapoja kaikille oppilaille 
peruskoulun alkuvuosista lähtien. Esimerkiksi Joustavan perusopetuksen (OPH 2014) 
kohderyhmänä ovat 7-luokkalaiset ja sitä vanhemmat peruskoululaiset. Toimintamal-
lin tarkoituksena on tarjota joustavia ja monipuolisia oppimisympäristöjä peruskoulun 
suorittamiseksi. Toimintamallin on todettu parantaneen oppilaiden motivaatiota sekä 
valmiuksia hakeutua jatkokoulutukseen. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää tar-
peelliselta tarjota monipuolisia oppimisympäristöjä jo perusopetuksen alkuvuosista 
lähtien. Samansuuntaisiin johtopäätöksiin päätyi Hakkarainen (2016) selvittäessään 
perusopetuksessa tarjottavan tuen merkitystä myöhemmälle opintoihin kiinnittymi-
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selle. Tuen tulee olla monipuolista ja riittävän yksilöllistä, jotta sillä on positiivisia 
vaikutuksia opintopolun kuluessa. (Hakkarainen 2016, 40.)

Siirtymä perusopetuksesta toiselle asteelle on ollut tutkittavilleni hankalaa. Vain 
kaksi henkilöä on saanut toisen asteen tutkinnon suoritettua, muut keskeyttivät tai 
eivät edes aloittaneet. Toisen asteen tutkinnon puuttuminen on suomalaisessa yhteis-
kunnassa hälyttävä koulutuksellisen syrjäytymisen riskitekijä ja se vaikeuttaa huo-
mattavasti myös pääsyä työmarkkinoille. Toisen asteen koulutukseen osallistuminen 
parantaa ammatillisen osaamisen ohella myös sellaisia valmiuksia, joilla voidaan 
kiinnittyä yhteiskuntaan yleisesti. (Vrt. Koskela ym. 2016; Myrskylä 2012; Rinne & 
Kivirauma 2003; Ristikari ym. 2016.) Tutkittavieni arjessa ovat päihteet ja rikosten 
tekeminen olleet toisen asteen siirtymävaiheessa jo vahvasti läsnä. Toisen asteen kou-
lutusorganisaation opiskelijaan kohdistuvat tukitoimet (Koskela ym. 2016 20–21) eivät 
riittävästi tavoita putoamisvaarassa olevia opiskelijoita tai eivät riitä kiinnittämään 
opiskelijoita opiskelupaikkaan. Tarvitaan siis kokonaisvaltaisempaa tukea nuoren 
elämäntilanteeseen, jotta voitaisi parantaa mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille. 

Tutkittavilla oli takanaan useita vankilassa vietettyjä jaksoja. Vankilasta pääsyn 
jälkeen kiinnittyminen arkielämään työn, perheen tai koulutuksen avulla on koettu 
pääsääntöisesti vaikeammaksi kuin ennen vankilaan menoa. Mahdollinen työpaikka 
on menetetty ja koulu keskeytetty varsinkin ensimmäisten vankilatuomioiden yhtey-
dessä. Myös parisuhteet ovat usein katkenneet tuomion alussa tai aikana. Vankeuden 
toimeenpanon tarkoitus on vanekuslain 2§:n mukaan ”…lisätä vangin valmiuksia rikok-
settomaan elämäntapaan edistämällä vangin elämänhallintaa ja sijoittumista yhteiskuntaan…” 
(Vankeuslaki 767/2005). Tämän tavoitteen suuntaisia kuntoutustoimia järjestää Suomen 
vankiloissa Rikosseuraamuslaitos, joka toteuttaa muun muassa vangeille suunnattua 
sosiaalista kuntoutusta. Kuntoutustoiminnan sisältönä on parantaa niin arkielämän 
perustaitoja kuin päihdekuntoutusta ja rikoksettomaan elämäntapaan ohjaamista. (Ri-
kosseuraamuslaitos 2016.) Aineistoni perusteella näitä tavoitteita ei ole saavutettu ja 
vaikka vankilassa olisi vietetty päihteetöntä elämää, on päihteiden käyttö aloitettu heti 
vapautumisen jälkeen, mikä on tarkoittanut myös rikoskierteen jatkumista. 

Hyvinvoinnin rakentumista positiivisten affektien valossa tarkastellessani havait-
sin, että iloa tuottavat tapahtumat ja omista taidoista kumpuava tyytyväisyys aihe-
uttavat subjektiivista hyvinvointia, joka voi rakentua arjen tapahtumissa. Mentäessä 
kohti onnellisuuden kokemusta mukaan tulevat sosiaaliset aspektit ja onnellisuuden 
kokemus liittyy pitkäaikaisiin hyvin toimiviin ihmissuhteisiin. Tulos saa tukea Diene-
rin ja Tayn (2015, 214) havainnosta, jonka mukaan sosiaalinen tuki parantaa koetun 
hyvinvoinnin tasoa silloin, kun objektiivisesti mitattavat hyvinvointiolosuhteet muut-
tuvat heikompaan suuntaan. Koulutuksellisia ja sosiaalisia tukitoimia järjestettäessä 
on siis kiinnitettävä huomiota siihen, miten positiivisia sosiaalisia suhteita voidaan 
tuottaa ja tukea. Koulumaailmassa on enenevästi kiinnitetty huomiota positiivisen 
palautteen antamiseen ja yksilöllisten taitojen huomioimiseen (OPH 2014, 29–31). 
Kuorelahti (2000, 134) kiinnitti jo lähes 20 vuotta sitten huomion koulussa tapahtu-
van vuorovaikutuksen laatuun. Tästä lienee kyse, jos tavoittelemme lasten ja nuorten 
subjektiivisen hyvinvoinnin kohottamista koulun keinoin. Hyvä oppilaan ja opetta-
jan välinen vuorovaikutus on yhteydessä paitsi oppilaan parempaan menestymiseen, 
myös oppilaan käyttäytymisen ongelmien vähenemiseen (Allen, Gregory, Mikami, 
Lun, & Pianta 2013, 93–94; Poulou 2014, 1000). Lastensuojelutoimien yhteydessä ovat 
kestävät ihmissuhteet vaarassa, jos yhteydet omiin vanhempiin tai sukulaisiin, tai ai-
kuisena omiin lapsiin, katkeavat. Niiden ylläpitäminen näyttäisi koetun hyvinvoinnin 
kannalta pitkällä aikavälillä keskeiseltä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2016, 
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69) mukaan huostaanottojen taustalla on pääsääntöisesti vanhempien päihde- ja mie-
lenterveysongelmia, mikä omalta osaltaan vaikeuttaa sosiaalisten suhteiden ylläpitoa.

Negatiiviset affektit alkoivat haastateltavien kertomuksissa kertyä häpeää ja syyl-
lisyyttä tuottavista kokemuksista. Subjektiivisen hyvinvoinnin kannalta epäoikeuden-
mukaisuuden kokeminen yhdistyneenä katkeruuteen edusti tämän mallin mukaan 
merkityksellisintä hyvinvoinnin puutetta ja yhdistyi valitsemassani viitekehyksessä 
selkeimmin syrjäytymisen kokemukseen. Kiinnostavaa mielestäni on, että ne haas-
tateltavat, jotka olivat haastatteluhetkellä lopettaneet rikosten teon ja päihteiden 
käytön, eivät yhdistäneet kokemuksiinsa katkeruutta tai epäoikeudenmukaisuutta. 
Hyvinvointitutkimuksen perusteella tiedetään, että osa yksilön taipumuksesta reagoi-
da tapahtumiin ja kokemuksiin negatiivisesti on geneettistä (Tellegren 1988), mutta 
edelleen jää tilaa myös ympäristön ja vuorovaikutuksen merkitykselle. Onko siis kyse 
siitä, että voimakkaat negatiiviset affektit, kuten kateus ja katkeruus eivät ole joillekin 
ihmisille ominaisia reagointitapoja, vai siitä, että heidän kokemusmaailmassaan on 
paljon positiivisia tapahtumia, jolloin epäoikeudenmukaisuuden ja katkeruuden af-
fektit jäävät toissijaisiksi? Toisaalta on osoitettu, että positiivisten affektien kokeminen 
elämänkulun eri vaiheissa on pysyvämpää kuin negatiivisten, jotka taas ovat voi-
makkaammin sidoksissa ulkoisiin olosuhteisiin (Coffey ym. 2015). Tämä näkököulma 
viittaisi siihen, että rikollisen uransa päättäneiden elämään kuuluu vähemmän nega-
tiivisia affekteja herättäviä piirteitä kuin rikollisella uralla edelleen jatkavien elämään.

7.2 TuTKIMuKSEN LuOTETTAVuuS

Laadullisen tutkimuksen luotettavuudesta ja sen arvioinnista on kirjallisuudessa esi-
tetty lukuisia näkökulmia alkaen vertailusta kvantitatiiviseen tutkimusperinteeseen 
ja sen selkeisiin validiteetti- ja reliabiliteettikysymyksiin ja päätyen etsimään selkeästi 
erillisiä ja omia kriteereitä juuri laadullisen tutkimuksen piirteet huomioiden (Eskola & 
Suoranta 200, 210–211). Luotettavuuden sijasta Lincoln ja Guba (1985) toteavat laadulli-
seen tutkimukseen paremmin sopivaksi uskottavuuden (trustworthiness) tarkastelun. 
Kuinka tutkija siis voi vakuuttaa itsensä ja lukijan siitä, että tutkimuksen tulokset ovat 
huomionarvoisia? He määrittelevät laadullisen tutkimuksen uskottavuuden arvioinnin 
kriteereiksi vastaavuuden (credibility), siirrettävyyden (transferability), pysyvyyden 
(dependability) ja vahvistettavuuden (confirmability). (Lincoln & Guba 1985, 290–291.) 
Seuraavassa tarkastelen tätä tutkimusprosessia näiden kriteerien avulla. 

Vastaavuutta voidaan tavoitella kolmenlaisilla toimenpiteillä. Ensiksikin sellai-
silla, joilla varmistetaan, että tuotetaan luotettavia havaintoja ja tulkintoja. Toiseksi 
sellaisilla, jotka mahdollistavat prosessin ulkopuolisen tarkastelun ja kolmanneksi 
sellaisilla, jotka muovaavat tutkimustehtäviä tarkoituksenmukaiseen suuntaan aineis-
ton huomioiden. (Lincoln & Guba 1985, 301.) Havaintojen ja tulkintojen luotettavuutta 
parantaa tutkijan läsnäolo ja sitoutuminen tutkimusprosessiin. Näillä voidaan vähen-
tää virheellisten tulkintojen mahdollisuutta ja kasvattaa luottamusta tutkijan ja tutkit-
tavien välille. Prosessin ulkopuolinen tarkastelu tarkoittaa kaikkien tutkimuksen vai-
heiden altistamista ulkopuolisen tarkasteltavaksi. Se tarkoittaa myös tutkijan ajattelun 
avaamista niin, että sitä on mahdollista kommentoida ja tarkentaa. Tutkimustehtävien 
uudelleenmuotoiluun voi johtaa aineiston sopimattomuus alkuperäiseen tehtävän-
asetteluun. Tällöin tehtävää on muokattava niin, että se ottaa huomioon aineiston 
nekin ominaisuudet, joita ei alkuperäisesti ole osattu ennakoida. (Lincoln & Guba 
1985, 301–310.) Tämän tutkimuksen vastaavuutta tukee se, että suoritin kaikki haas-
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tattelut itse ja litteroin ne itse yhtä lukuun ottamatta. Tuonkin haastattelun kuuntelin 
nauhalta ja varmistin litteraation yhdenmukaisuuden itse litteroimieni haastattelujen 
kanssa. Tällä tarkoitan, että varmistuin siitä, että samankaltaiset tauot ja tapahtumat 
oli merkitty samoin kaikissa litteraatioissa. Aineiston kohtuullinen määrä mahdollisti 
sen, että tunnen aineiston hyvin. Tämän tuntemuksen pohjalta ja kokeilujen myötä 
varmistuin myös siitä, että aineiston tyypittely tai tarkastelu kahdessa ryhmässä ei 
ollut tarkoituksenmukaista. Tästä syystä päädyin käsittelemään aineistoa kokonai-
suutena aivan viimeistä vaihetta lukuun ottamatta, vaikka aluksi tarkoitukseni oli tun-
nistaa selkeämmin eroja vankilassa ja vapaudessa haastateltujen henkilöiden välille. 
Vastaavuutta edesauttaa myös se, että valitsemani sisällönanalyysin malli (Kuckartz 
2014) antoi mahdollisuuden hyödyntää sekä teoreettisia taustaolettamia että aineiston 
ominaisuuksia analyysin edetessä.

Laadullisen tutkimuksen tulosten siirrettävyyttä voidaan aikaansaada ja arvioi-
da avaamalla mahdollisimman tarkasti tutkimuksen konteksti ja vaiheet. Konteksti 
ei luonnollisesti ole toistettavissa kaikkine ominaisuuksineen jo siksikään, että ajan 
kuluminen muuttaa kontekstia. Lukija voi ratkaista kantansa tulosten paikkansapitä-
vyyteen erilaisissa ympäristöissä, kun tutkimuksen konteksti ja tuloksiin päätymisen 
polut on kuvattu riittävän huolellisesti. Samankaltaisia kriteerejä voidaan soveltaa tut-
kimusprosessiin pysyvyyden arviointiin. (Lincoln & Guba 1985, 316.) Siirrettävyyttä ja 
pysyvyyttä tukemaan olen kuvannut aineistonkeruun niin tarkasti kuin se tutkittavien 
anonymiteetin kannalta on mahdollista. Liitteistä löytyvät haastattelun teemarunko ja 
aikajana, joiden tarkoitus on parantaa lukijan mahdollisuuksia rekonstruoida haastat-
telutilanteita ja niiden etenemistä. Analyysin kulkua olen kuvannut valitsemani sisäl-
lönanalyysimallin mukaisesti ja tarkentanut sitä tuloksia esitellessäni. Tutkimuksen 
tulee pyrkiä heijastamaan tutkittavien maailmaa ja tutkijan on pyrittävä tunnistamaan 
oma osuutensa prosessin eri vaiheissa (Hirsjärvi & Hurme 2008, 18). Omat ennakko-
oletuksensa on syytä tiedostaa, jotta niiden vaikutusta käyttäytymiseen tai vaikkapa 
haastattelukysymysten laatimiseen voi parhaansa mukaan kontrolloida (Kvale 2007, 
16). Olen perehtynyt rikostaustaisen miehen elämänkulkuun jo tehdessäni lisensiaa-
tintutkimustani (Waltzer 2012). Minulla oli luonnollisesti ennakko-oletuksia siitä, mil-
lainen on rikostaustaisen miehen elämänkulku ja miten hyvinvointi eri elämänalueilla 
rakentuu. Välttääkseni ennakko-oletusten liiallista vaikutusta haastattelun sisältöihin 
laadin haastattelurungon mahdollisimman neutraaliksi, eli hyödynsin siinä elämän-
kulku- ja hyvinvointitutkimusta siten kuin näitä on hyödynnetty tutkittaessa ihmisiä 
yleensä. Kirjallisuuteen perehtymisen ja lisensiaatintutkimuksen tekemisen kautta 
syntynyt aiheentuntemus auttoi tarttumaan haastattelun kuluessa sellaisiin kohtiin, 
joista oletin haastateltavilla olevan kokemuksia nimenomaan rikollisen ja päihteiden 
hallitseman elämänvaiheensa vuoksi.

Viimeinen kriteeri on tutkimuksen vahvistettavuus. Tutkijan on pyrittävä teke-
mään aineistostaan sellaisia päätelmiä, jotka ovat aineistolle uskollisia. Tämä edellyt-
tää alkuperäisaineistoon palaamista analyysi- ja tulkintaprosessien kuluessa. Tutkijan 
on varmistuttava tekemiensä päätelmien oikeellisuudesta, eli siitä, että ne saavat tu-
kensa aineistosta. (Lincoln & Guba 1985, 323.) Tutkimustehtävän 2 puitteissa tarkas-
telin, mitä haastateltavat kertovat hyvinvointinsa rakentumisesta eri ikäkausina ja 
erilaisissa elämänvaiheissa. Jaoin eri elämänalueisiin (perheeseen, kouluun, työelä-
mään, terveyteen, viiteryhmiin ja omaan itseen) sijoittuvat kertomukset ja maininnat 
hyvinvoinnin rakentumisen osa-alueille. Hyvinvoinnin osa-alueet kuvaavat niitä tun-
teita, joita haastateltavat liittivät tapahtumiin tai kokemuksiin. Osa haastateltavien 
kokemuksista oli helppo liittää johonkin tunnekokemukseen, koska haastateltava 
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nimenomaan itse liitti tarinaan tunteen: ”Tykkäsin tosi paljon siitä, ku sain soittaa 
kitaraa aina välillä.” tai ”Se jatkuva kiinnijäämisen pelko oli stressaavaa.” Myös sel-
laiset kommentit, jotka olivat vastauksia kysymyksiin “Mitkä asiat tuottivat huolta?” 
tai ”Mitkä olivat onnellisia vaiheita?”, oli melko helppo liittää tunnekokemuksiin, 
koska kytkös löytyi haastateltavan omasta puheesta. Haastatteluaineisto sisälsi kui-
tenkin paljon sellaisia kuvauksia ja kokemuksia, joissa liitos tunnekokemukseen oli 
tehtävä ympäröivän puheen, äänensävyn tai jopa ilmeen avulla. Tätä tehtävää hel-
potti haastattelujen kohtuullisen pieni määrä. Ne oli mahdollista lukea ja kuunnella 
useaan kertaan ja kuunteleminen palautti mieleen myös paljon haastattelutilantei-
den yksityiskohtia. Tässä auttoivat myös haastattelujen jälkeen tehdyt muistiinpanot 
haastattelun tunnelmasta ja merkitykselliseltä tuntuneista seikoista. 

Fenomenologinen suuntaus sisältää ajatuksen, että sosiaalisen vuorovaikutuksen 
kautta yksilön on mahdollista löytää erilaisia tulkintatapoja omille kokemuksilleen. 
Laadullisille tutkimusasetelmille on tyypillistä, että tavoitteena on tuoda esiin tut-
kittavien näkökulma. Tutkittavien näkökulma ei kuitenkaan tarkoita aivan puhtaas-
ti kohdehenkilöiden elämismaailmaa, vaan tutkimuksessa tutkittavien näkökulma 
sidotaan tutkijan valitsemaan viitekehykseen. Tutkimuksessa analysoitua dataa ei 
myöskään voida pitää totuutena, vaan siihen on suhtauduttava aineistona, joka näyt-
täytyy tutkijalle sellaisena kuin hänen viitekehyksensä ohjaa. Tulosten arviointi on siis 
myös tehtävä niin, että huomioidaan sekä taustaolettamat että tutkijan itsensä osuus 
prosessissa. (Bogdan & Biklen 2003, 24–24.)

Tässä tutkimuksessa tutkittavien elämismaailmaa ja todellisuutta lähestyttiin 
haastattelun avulla, eikä tarkoituksenakaan ollut todentaa tapahtumia muilla kei-
noin. Haastattelun teemat ja kysymykset pyrittiin muodostamaan niin, että ne jättävät 
runsaasti tilaa haastateltavien vastauksille ja heidän nostamilleen aiheille. Haastatel-
tavia valittaessa oli tiedossani, että kaikkien elämään kuului vaihe, jonka aikana he 
ovat tehneet rikoksia ja olleet useita kertoja vankilassa. Halusin kuitenkin muodostaa 
haastatteluteemat yleisen elämänkulun ja hyvinvoinnin tutkimuksen näkökulmista. 
Rikolliseen elämänkulkuun liittyvää runsasta tutkimusta hyödynsin vasta aineiston 
käsittelyvaiheessa. 

Aineiston ja teorian interaktiivisuuden tavoitetta tukee myös sellainen laadullinen 
sisällönanalyysi, jossa aineiston teorialähtöistä käsittelyä voidaan täydentää aineisto-
lähtöisesti. Laadullisen tutkimuksen keinoin on viime vuosikymmeninä voitu tarkas-
tella ilmiöitä ja ihmisiä, jotka edustavat epistemologisesti erilaisia lähtökohtia ja tradi-
tioita kuin mihin länsimainen tutkimus perinteisesti nojaa. Tällä viitataan esimerkiksi 
etnisiin, kulttuurisiin ja alakulttuureihin liittyviin vähemmistöihin, joita tutkittaessa 
on laadullinen lähestymistapa laajentanut sekä niin sanottua taustaolettamien kirjoa 
että aineiston tulkinnan mahdollisuuksia. (Denzin, Lincoln & Giardina 2006, 887).

Tässä tutkimuksessa laadullisen aineiston analyysi lähti varsinaisesti liikkeelle 
pelkistettyjen havaintojen etsimisestä ja niiden järjestämisestä asianmukaisiin tee-
moihin. Varsinaiseksi tutkimukseksi voidaan esimerkiksi Alasuutarin (2012) mukaan 
nimittää vasta sellaista raporttia, jossa noiden havaintojen avulla on päästy käsiksi 
uudenlaiseen tietoon. Tähän päästäkseen tutkijan on tehtävä tulkintoja ja ratkaistava 
asioita havaintojen tarjoamien vihjeiden perusteella. Tulkintojen ja ratkaisujen hyvyys 
ja onnistuneisuus ovat tutkimuksen laadun määrittäjiä. (Alasuutari 2012.) Tulokset 
ja niistä tekemäni tulkinnat saivat tukea aikaisemmasta elämänkulkua ja hyvinvoin-
tia koskevasta tutkimuksesta. Suuriin ristiriitaisuuksiin en törmännyt ja erilaisissa 
konteksteissa toteutettujen tutkimusten tuloksia oli tarkoituksenmukaista hyödyntää 
omien tulosteni tarkastelussa. 
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7.3  TuTKIMuSEETTINEN pOhDINTA

Hyvän tieteellisen käytännön noudattaminen on tutkimuksen luotettavuuden ja eet-
tisyyden edellytys. Tutkimusetiikan kannalta on keskeistä, että tutkimusprosessin 
kaikissa vaiheissa noudatetaan huolellisuutta, tarkkuutta ja rehellisyyttä. Lisäksi ai-
neiston hankintaan, analysointiin ja raportointiin käytettyjen menetelmien tulee olla 
tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 
2012, 6.) Tämän tutkimuksen aineiston keruun tarkastelu on syytä ulottaa lisensiaatin-
tutkimukseni alkuvaiheeseen, jolloin pyysin Rikosseuraamusvirastolta lupaa kerätä 
kyselylomakkeella aineistoa tuolloin (2006–2007) suomalaisissa vankiloissa vankeus-
rangaistustaan suorittavilta henkilöiltä. Sain luvan ja liitin kyselylomakkeeseen pyyn-
nön suostua seurantatukimukseen. Tässä pyynnössä kysyin vastaajan yhteystietoja 
sekä mahdollisten sellaisten ihmisten yhteystietoja, joilta voisin tiedustella vastaajan 
olinpaikkaa seurantavaiheen käynnistyessä. Pyynnössä kysyttiin myös lupaa saada 
viranomaiselta tietoja vastaajan olinpaikasta seurannan aikana. Näiden suostumuspa-
pereiden perusteella anoin Rikosseuraamuslaitokselta lupaa lähestyä vankilassa ole-
via kohdehenkilöitä syksyllä 2012. Sain luvan (Liite 4) ja sen perusteella otin yhteyttä 
kohdehenkilöihin kirjeellä (Liite 5). Vankilan ulkopuolella elävien haastateltaviksi ta-
voittelemieni henkilöiden yhteystiedot sain heidän antamansa suostumuslomakkeen 
perusteella Maistraatista, ellen löytänyt niitä avoimista osoite- ja puhelintietopalve-
luista. Varmistin kaikkien haastattelujen alussa, että haastateltava osallistui tutkimuk-
seen omasta tahdostaan ja näytin hänen itsensä kirjoittaman suostumuslomakkeen, 
jonka perusteella olin saanut hänen olinpaikkansa tietooni.  

Aineistonkeruutapana käytetty haastattelu käsitteli tutkittavien henkilöhistoriaa, 
jossa oli myös sellaisia vaiheita ja piirteitä, joista haastateltavat eivät olleet aina yl-
peitä tai niihin tyytyväisiä. Tästä johtuen pidän tärkeänä kahden asian toteutumista 
tutkimuksen eri vaiheissa. Ensinnäkin ikävien asioiden käsittely saattoi aiheuttaa ne-
gatiivisia tunteita haastateltavissa haastattelun kuluessa. Ennen tilanteen loppumista 
käsittelimme positiivisia tulevaisuudennäkymiä ja haastateltavan omia positiivisia 
ominaisuuksia, jotta haastateltavan kokemus haastattelusta ei olisi ollut yleissävyl-
tään ikäviä tunteita herättävä. Toinen keskeinen asia on haastateltavien anonymitee-
tin säilyminen. Tästä syystä en ole liittänyt tutkimukseeni yksilöiden kronologisia 
elämäntarinoita enkä käyttänyt tutkimusraportin aineistofragmenteissa mitään tun-
nisteita. 

Tutkimusprosessin aikana kertyi sekä äänitiedostoja että papereita joissa on tieto-
ja, joiden perusteella tutkimukseen osallistuneet henkilöt on mahdollista tunnistaa. 
Rikosseuraamuslaitoksen muodostama aineisto sisältää niin ikään tutkittavien nimi- 
ja henkilötietoja Olen säilyttänyt haastattelunauhoitteet ja sähköisesti muodostetun 
aineiston kahdella muistitikulla, joita olen säilyttänyt lukitussa kaapissa. Myös pa-
periaineiston olen säilyttänyt lukitussa kaapissa. Tutkimuslupani (liite 4) mukaisesti 
hävitän tutkittavien henkilötiedot tämän väitöstutkimuksen valmistuttua.

7.4  JATKOTuTKIMuKSEN SuuNTIA

Lasten subjektiivista hyvinvointia tutkittaessa lasten oman näkökulman esiin tuomi-
nen on ollut vähäistä, etenkin kun tarkastellaan alakouluikäisiä tai nuorempia lapsia. 
Parkes ym. (2016, 1417) nostavat esiin, että lasten kokemus hyvinvoinnista voi olla 
ailahtelevaista, mutta sen yhdistäminen vanhempien näkemykseen lapsen sosioemo-
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tionaalisesta kehityksestä voisi tuoda tietoa, joka muutoin saattaa jäädä huomioimatta 
esimerkiksi interventioita suunniteltaessa. Kouluikäisten lasten kokema hyvinvointi 
on vahvasti yhteydessä toimiviin vuorovaikutussuhteisiin koulun aikuisten kanssa. 
Lapsen näissä vuorovaikutussuhteissa saama hyväksyntä ja tuki vaikuttavat posi-
tiivisesti hänen vuorovaikutustaitoihinsa ja kykyynsä ymmärtää itseään. Tätäkin il-
miötä on tutkittu enimmäkseen kysymällä asiaa aikuisilta, lasten ja nuorten omaa 
kokemusta olisi suotavaa nostaa enemmän näkyviin. (Huebner ym. 2012; Sointu ym. 
2017.) Lapsuudenperheen ongelmien, kuten vanhempien päihteiden käytön, väki-
valtaisuuden, perheiden hajoamisen ja lastensuojelun tarpeen yhteys nuorten rikos- 
ja päihdekäyttäytymiseen sekä mielenterveysongelmiin on osoitettu monissa tutki-
muksissa (Sampson & Laub 1994; Zlotnick, Tam & Soman 2012). Tässäkin aineistossa 
lapsuudenperheissä esiintyi runsaasti päihteidenkäyttöä sekä väkivaltaisuutta ja vain 
harvan vanhemmat elivät yhdessä haastateltavien lapsuuden ajan. Lastensuojelun 
tarvetta oli esiintynyt niin ikään useimmissa perheissä. Varhaisen puuttumisen mer-
kitystä lienee mahdotonta korostaa liikaa ja lisäksi tarvitaan tietoa kokonaisvaltaisista 
prosesseista, joiden avulla pyritään ehkäisemaan lasten ja lapsiperheiden kasautuvia 
ongelmia ja näin sekä syrjäytymisen että rikoskäyttäytymisen kehittymistä.

Haastateltavien näkemyksen mukaan syyt heidän omaan ongelmakäyttäytymi-
seensä olivat pitkälti heissä itsessään ja heidän omissa valinnoissaan. Myös lastensuo-
jelun tarpeen nähtiin johtuvan omasta käyttäytymisestä. Tämä herättää kysymyksen, 
millaista on ollut se aikuisten kanssa käytävä vuorovaikutus, jonka myötä nämä käsi-
tykset ovat syntyneet. Kun kyseessä on tilanne, jossa perhe on lastensuojelun toimien 
kohteena ja lapsen siirtäminen pois perheestä on ajankohtaista, voitaneen olettaa, 
että vanhempien kyky huolehtia lapsen henkisestä hyvinvoinnista on olennaisesti 
heikentynyt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2016, 4) selvityksen mukaan 70 % 
huostaanotetuista lapsista ei ole saanut riittäviä huostaanottoa edeltäviä palveluita 
ja lähes neljännes tästä joukosta oli itse kieltäytynyt palvelujen vastaanottamisesta. 
Sekä perheen vuorovaikutustapojen että interventioita toteuttavien tahojen toiminnan 
tutkimus voisi tuoda uutta tietoa siihen, miten lasta ja nuorta tuetaan selviytymään 
vaikeista tilanteista. Tutkimusta kannattaisi viedä sellaiseen suuntaan, jossa huomioi-
daan lasten ja perheiden kokonaistilanne. Lasten hyvinvointi koostuu monenlaisista 
osatekijöistä (Amerijckx & Humblet 2014), mutta lasten hyvinvointia selittää perheen 
kokonaistilanne paremmin kuin mikään yksittäinen tekijä (Osborne & Berger 2009). 
Tämän kiinnostavan kokonaisuuden huomioiminen edellyttää eri tieteenalojen yh-
teistyötä. Erityispedagogiikalla on tässä paikkansa yhtenä kokonaistilanteeseen vai-
kuttavien pedagogisten ratkaisujen tuottajana ja kehittäjänä. Pedagogisilla ratkaisuilla 
eri koulutusmuodoissa voidaan vaikuttaa pitkäkestoisesti motivaatioon, oppimiseen 
ja oppijan kokonaisvaltaiseen kehitykseen. 
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liitteet

LIITE1

Elämänkulku     

Perhe
  
Millainen oli lapsuudenperheesi?
Keitä siihen kuului ja miten se muuttui?
Millainen oli perheenjäsenten merkitys itsellesi, suhteesi heihin?
KOULUTUS
Peruskoulun eteneminen 
Koulumenestys
 oppimisedellytykset /olosuhteet
 tuen laatu
Miten kuvaisit taitojasi; lukemisessa, matematiikassa, vieraissa kielissä, musiikissa, 
liikunnassa, kuvataiteessa? Mikä on näiden taitojen merkitys elämässäsi?
muutosten syyt ja merkitykset
Sosiaaliset suhteet koulussa (kaverit eri vaiheissa, suhteet opettajiin, avustajin, mui-
hin)
 suhde kiusaamiseen
 yksinäisyyden kokemukset
 oliko joku huolissaan? olisiko pitänyt/voinut olla?
 olisiko joku voinut tehdä jotain?
 muutosten syyt ja merkitykset
Koulun ja muun elämän suhde (merkityksellisyys, kotiolojen merkitys)
  kodin kannustus
 perheenjäsenten koulutustaustoja
 koulutuksen merkitys kaveripiirissä
 koulutuksen merkitys itselle

Opiskelut peruskoulun jälkeen (soveltuvin osin samat kysymykset kuin peruskou-
lusta)
 Toinen aste: 
 Vankilassa:
 Muuta:  Mitä taitoja sinulla on? Mitä sellaisia taitoja on/puuttuu, joilla olisi 
siviilielämässä merkitystä?

Millaisia kokemuksia sinulla on oppimisesta; mitä olet oppinut ja miten?
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Työ

Millaisia töitä olet tehnyt?
Töiden laatu; palkka, autonomisuus, koettu status
Mikä on ollut niiden merkitys itsellesi?
Millä ja miten olet tullut taloudellisesti toimeen eri aikoina?
Miten kuvaisit työttömyyden ja rikollisen toiminnan suhdetta?

Rikosura
 Mitä olivat ensimmäiset rikkeet/rikokset?
 Milloin jouduit tekemisiin poliisin kanssa?
 Milloin jouduit ensimmäisen kerran vankilaan?
Miten kuvailisit rikollista toimintaasi? aika – laatu?
Millainen merkitys rikollisella elämäntavalla / vankilatuomioilla on ollut koulutuksen 
kannalta? Entä päinvastoin?
Vankilatuomioiden merkitys elämäntapahtumien kannalta
Miten rikosten tekemisen määrä on elämäsi aikana muuttunut? Miksi? 
Miksi olet nyt vankilassa? –yksittäisiä/laajoja syitä, tekijöitä
Mitä pitää tapahtua, ettet saa uusia tuomioita?
Mikä saa sinut haluamaan pysymään vapaudessa?

Subjektiiviset tekijät: 
Sosiaaliset tekijät: 

Merkitykselliset tapahtumat

Hyvinvointi
Millaisina aikoina muistat olleesi onnellinen/ hyvät ajat? (aikajanalle väri)
Mitkä asiat tekivät onnelliseksi?
Mikä oli tuolloin perhetilanne/ työtilanne/ kaverisuhteiden tila/päihdekäyttäytymi-
nen
Syrjäytyminen
Mitkä ovat olleet erityisen onnettomia/huonoja aikoja?
Mitkä asiat tekivät onnettomiksi?
Mikä oli tuolloin perhetilanne/ työtilanne/ kaverisuhteiden tila/päihdekäyttäytymi-
nen

Millaista apua olet saanut vaikeissa tilanteissa?
ystäviltä
perheenjäseniltä
koulusta
terveydenhuollosta
muilta viranomaisilta
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LIITE 2

Ennakkotietoja haastatteluun   

Nimi ja ikä
Vastasi kyselyyn syksyllä 2007.
Yksi lapsi, syntynyt 2005.
Ei asuntoa vapautumisajankohdaksi.
Punttisaliharrastus
Ammattikoulu kesken
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LIITE 3

Ennakkotietoja haastatteluun   

Nimi ja ikä
Vastasi kyselyyn syksyllä 2007.
Yksi lapsi, syntynyt 2005.
Ei asuntoa vapautumisajankohdaksi.
Punttisaliharrastus
Ammattikoulu kesken
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Päätös 
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Katariina Waltzer 

Itä-Suomen Yliopisto 

Filosofinen tiedekunta 

Erityispedagogiikka 

PL 111 

80101 Joensuu 

Hakemuksenne 24.4.2013 

Tutkimuslupahakemus 
Olet hakenut Rikosseuraamuslaitokselta tutkimuslupaa Itä-Suomen 
yliopiston erityispedagogiikan väitöstutkimusta varten. Tutkimuksen 
ohjaajana toimii professori Leena Holopainen. 

Tutkimuksen aihe 

Tutkimus käsittelee rikoksenuusijan elämänkulkua ja hyvinvoinnin 
kokemista erityisesti elämänkulun ja koulutuksellisen syrjäytymisen 
näkökulmasta. 

Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen aineisto kerätään lisensiaattitutkimukseen osallistuneilta 
(15/912/2006) ja seurantaan suostuneilta 83 vastaajalta, joista osa on 
todennäköisesti tällä hetkellä vankilassa. Tutkimusta varten tarvitsette 
vankitietojärjestelmästä tiedon seurantatutkimukseen suostuneiden 
henkilöiden osalta, onko henkilö tällä hetkellä vankilassa. Vankilassa tällä 
hetkellä olevilta osalta pyydätte lupaa lähestyä heitä ja toteuttaa kyselyn ja 
haastattelun sekä mahdollisesti luki-testin vankilassa, mikäli tutkittavat itse 
suostuvat siihen. Lisäksi tarvitsette tiedon tuomioista tutkittavien 
suostumuksen kirjoittamishetken ja nykyhetken väliltä. 

Lupahakemus 

Haette lupaa tutkimuksen suorittamiseen. 

Päätös 
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö myöntää teille 
tutkimusluvan hakemuksenne mukaisesti. Vankien haastattelut tulee 
suorittaa vankilan johtajan tai apulaisjohtajan suostumuksella. Jos 
haastatteluihin vankiloissa osallistuu muita henkilöitä, tulee siitä pyytää 
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön ja vankilan johtajan 
suostumus. Tutkimuksen aineiston muodostaminen tulee tehdä 
Rikosseuraamuslaitoksen tutkija Sasu Tynin kanssa. 

LIITE 4
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Vankien osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista ja heiltä tulee 
pyytää yksilöity kirjallinen suostumus haastatteluihin. Tutkimuksen toteutus 
ja tut- 

 

Osoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Lintulahdenkuja 4 029 56 88500 029 56 
88446 kirjaamo.rise@om.fi 
00530 HELSINKI 

2(2) 

kimusaineiston keruu ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa vankilan muulle 
toiminnalle. Tutkimuksen tulokset on esitettävä niin, etteivät yksittäiset 
henkilöt ole tunnistettavissa. 

Tutkimusaineisto on säilytettävä siten, ettei se joudu ulkopuolisten käsiin. 
Tutkimusaineisto on tarkoitettu vain tutkimukselliseen käyttöön ja se on 
hävitettävä yksilötietojen osalta tutkimuksen valmistuttua. 

Tutkimuksen valmistuttua siitä tulee lähettää kopio Rikosseuraamuslaitoksen 
keskushallintoyksikköön sekä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen 
Kriminologiselle kirjastollc (Vernissakatu 2A, 01301 VANTAA). 
Opinnäytteestä tulee myös lähettää sähköpostitse tiivistelmä 
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikköön (peter.blomster@om.fi). 
Rikosseuraamuslaitos pidättää oikeuden julkaista opinnäytteen intranet- ja 
tiivistelmän internetsivuillaan. 

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudesta. 
Valitusosoitus liitteenä. 

 
kehitysjohtaja 

 

 

 tutkija 

Tiedoksi Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen johtaja Katri Järvinen 
Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen johtaja Sauli Hautakangas 
Itä-Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen johtaja Mika Antikainen 
Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kirjastonhoitaja Silja Rekomaa 
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LIITE 5

Hei (tutkittavan nimi)!     

Osallistuit vuonna 2008 kyselytutkimukseen, joka käsitteli vankilassa olevan ihmisen 
elinoloja, koulukokemuksia ja työhistoriaa. Kiitos vielä siitä! Annoit tuolloin myös 
minulle luvan ottaa sinuun yhteyttä myöhemmin, tässä tämä yhteydenotto nyt tulee.

Nyt olen tekemässä kyseisen tutkimuksen jatko-osaa ja haluaisin haastatella sinua. 
Haastattelu käsittelisi kokemuksiasi koulutuksesta ja opiskelusta, työnteosta ja perhe-
elämästä. Haastattelu tapahtuisi siellä (vankilan nimi) ja kestäisi reilun tunnin.

Jos sinulle sopii ja suostut, sovitaan henkilökunnan kanssa sopiva aika ja tulen sinne.

t Katariina Waltzer
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Hyvinvoinnin kokemus syntyy yksilön elämän 

rakenteissa ja yhteiskunnan konteksteissa. 
Tässä väitöstutkimuksessa tarkastellaan, 
millaisista tekijöistä hyvinvointi koostuu 

silloin, kun elämään liittyy rikoksia, useita 
vankeustuomioita sekä päihdeongelmia. 

Tutkittavien elämää tarkastellaan lapsuuden, 
nuoruuden ja varhaisaikuisuuden aikana. 
Hyvinvoinnin elementtejä ja syrjäytymisen 

polkuja voitiin tutkia yksilöiden subjektiivisten 
affektien avulla.

Katariina Waltzer
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