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Työstä

❖Pro gradu -tutkielma

❖Sosiaalipsykologian opintosuunta

❖Ohjaajina toimineet Atte Oksanen ja Jenni 
Raitanen



Tutkimuksen taustaa

❖Sosiaalinen konstruktionismi (esim. Cohen & Lakey 2000)

❖Ihmisten todellisuus- ja minäkäsitykset rakentuvat ja 
muovautuvat jatkuvasti sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa toisten ihmisten, yhteisöjen ja 
muun ympäröivän maailman kanssa

❖Sosiaalisen tuen teoria (esim. Baumeister & Leary 1995)

❖Sosiaalisten verkostojen tutkimus (esim. Marin & Wellman 

2014)



Menetelmistä

❖Narratiivinen tutkimus

❖Mitä on kertomus?

❖Kertomus vs. Todellisuus

❖Kerrontatilanne, kertoja ja kuulija/-t

❖Positiointi- eli asemointianalyysi

❖Millaisessa suhteessa tarinan hahmot ovat toisiinsa 

ja kertojaan?

❖Miten näistä suhteista kerrotaan?



Menetelmistä

❖Virikeaineistona haastateltavan laatima 
sosiogrammi

❖Osallistava kuvantaminen (participatory 
diagramming) keinona luoda keskusteluyhteys 

intiimiin aiheeseen tai haastavan kohderyhmän 

kanssa.

❖Yhteisesti tarkasteltava kiintopiste keskustelulle

❖Itsen suhteuttaminen muihin ulottuvuuksissa etäisyys 

- läheisyys ja positiivinen - negatiivinen





Aineistosta
❖5 noin tunnin mittaista haastattelua

❖Kaikilla haastateltavilla takana yksi tai useampi 
ehdoton vankilatuomio ja niitä edeltänyt useamman
vuoden rikos- ja päihdehistoria

❖Kaikilla viimeisestä vankilatuomion päättymisestä ja 
päihteiden käyttökerrasta jo kulunut merkittävästi 
aikaa (2-10v.)

❖Haastateltavat käytännön syistä rekrytoitu 
vertaistukitoiminnan kautta --> Jokseenkin vinoutunut 
aineisto ja vertaistuen merkityksen korostuminen.



ASIAAN



H1 ENNEN



H1 JÄLKEENN



"Mä olin ton Lanko A:n kans niin, oli sukset 
ristissä ja ei tultu sitten toimeen koska mä-, 
tietysti ittekkin siinä sekoilin kaikennäköistä 

ja.. miten sen nyt sanois, meil ei kyllä 
oikein oo koskaan, vaikka se onkin tässä 

sisäpiirissä mutta mä nyt lähinnä sen takia 
sen tossa sisäpiirissä koska se on siskon 
mies. --- sielt ei minkään näköstä tukee 
kyllä, siis lähinnä vittuilua ja, semmosta 

kaiken näköstä että, miten sen nyt sanois, 
dissaamista kaikin puolin. Ja, siinä 

vaikeutu kyllä ton Sisko A:n kans välit."

"Sit pääsee tähän vähän ilosempiin, että toi 
äiti, se on ollu koko ajan sillai tukena että, 
ei oo hylänny että siis mä oon ihmetelly 
sitä oikein, joskus vähän sillain että miten 

se on ees mahdollista. Mä oon itte-, 
kumminkin ymmärrän että itte oon tehny 

kaikkee hölmöö niin, se on ihan 
tommonen selkee toi vihree tossa"

"Sisko B:n kanssa oli, sillon kun mä vielä 
käytin kamaa ja, tein kaiken näkösiä 
tempauksia niin-, eikä se varsinkaan 

ymmärtäny sitä tekoo että käytiin sitä 
telomassa sitä entistä käyttökamua niin, 

väkivaltaa siinä sillai käytettiin ja se on itte 
sairaanhoitaja niin se ei mitenkään 

[naurahtaa] voinu sitä ymmärtää niin silloin 
oli, välit oli tosi huonot"

"Ton mä oon laittanu ton KRIS-työntekijän 
tohon. Mä tunsin sen jo sillon kun mä itte 

oon joskus ensimmäisiä kertoja ollu jossain 
NA-ryhmässä joskus 2012-vuonna ja, se on 

kyllä ihan, semmonen super-positiivinen 
juttu vaikkei me oltu paljoo tekemisissä 
muuta kun, esimerkiks just Facebookin 
kautta mut, varsinkin just ennen sinne 
vankilaan lähtöö niin sai kyllä paljon 

kaikkee neuvoja ja, semmosta tukee ja et, 
vähän semmosta tsemppaamistakin että 
kyllä sä siellä pärjäät tai suurinpiirtein ja, 

sitten just sitäkin että, sitten kun pääset niin, 
että on-, voi tulla tonne Krisiin tai jotain et, 

oli valmis auttaan."



H2 ENNEN



H2 JÄLKEEN



"...se missä liikku niissä porukoissa niin 
siellä tehtiin niitä, kaverit/ystävät, ne on 
ollu kaikki melkein jollain tavalla kiinni 

siinä rikollisessa elämäntavassa niin siinä 
oli mukana sitten."

"kyllähän kaikki sitä yrittää alussa sitä että 
lopettais. Mut ei se, mut tukena sitten.."

"K:lähti sitten että tää lähipiiri oikeestaan 
kaikki siirtyis ehkä kehää ulommas..

V: Mmm.

K: ..ehkä parikin kehää, mut sitten oot 
jossain kohtaa tehny päätöksen et nyt 

riittää niin sitten ne onkin lähteny 
palaamaan sieltä.

V: Joo että itte solminu ne takas.

"Nyt sen voi sillain ajatella että 
etäännytty, ne joittenka kans on 

päihteitä ja rikoksia tehny niin ne ei oo 
enää mun elämässäni ollenkaan. Muuta 

kun että morjestaa tuol kun näkee 
kadulla."

"...jollekka pysty sitten puhuun vähän, 
että käytti sitä semmosena jollekka puhu 

asioita, sillai luottamuksellisesti. Se jako 
mulle omia asioitaan, ehdonalaisvalvoja. 
Pitkä semmonen suhde syntyi. --- Ja tänä 
päivänäkin se on semmonen, tavallaan 
että näkee niin jäädään jutulle. Se tietää 
mun perhejutuista aika paljon ja, siis mitä 

on ollu, nähny sen huonoimmat ja, 
paremmatkin hetket"

"...ne omat häpeän ynnä muut tunteet 
niin ne on vieny pois mua sitten, niin kun 
mä sanoin niin äitistä sun muista. Että ei 

oo sit halunnutkaan pitää yhteyttä."



H3 ENNEN



H3 JÄLKEEN



"Mummu myi viinaa ja, sitä haettiin sieltä ja 
semmosta. Mummu ei itte käyttäny alkoholia 
mutta mummun lapset oli.. kovia juomaan jo 

siinä nuorena aikuisena ja mä näin sitä 
maailmaa sillai siitä. Siinä äidin sukulaisia 

tapettiin ja semmosta et siinä oli semmosta. 
Mun mielestä se oli ihan normaalia ja mun 
lapsuus oli sillai ihan hyvä että, mä olin aika 
vapaa tekemään oikeestaan mitä vaan."

"Mutta sitten takanapäin puheet ja 
semmonen kun äiti, ja kotona käytettiin 

alkoholia niin mul oli rikkinäisiä sukkia tai jotain 
muuta ja siitä sit semmosta takanapäin 

puhumista mihin mä en voinu vaikuttaa, mikä 
sit aiheutti sen että mua ei kutsuttu 

koululaisten, opiskelutovereiden keskenäisiin 
tilai-, mitä nyt järjesti, syntymäpäiviä ja jotain 

ja, sit mä ajauduin semmoseeseen porukkaan 
siinä meiän kerrostalolähiössä mikä sitten oli 

vähän samankaltaista ja, niitten kanssa sitten 
tein pieniä pahuuksia."

"Mä näin tän Käyttökaveri E:n itse asiassa 15 
vuoden jälkeen ensimmäistä kertaa viime 

viikolla ja, kummatkin ihmeteltiin vähän. Se oli 
ajanu just rattijuopumuksen ja mä sanoin 

olleeni 10 vuotta raittiina ja sano että ”Mee 
ny vittuun siitä”. Et se oli semmonen..."

"Ja oikeastaan siskon kanssa muistan että oli 
puhunu sillai että, koki tyytyväisyyttä siitä että 

mä oon vankilassa enkä sammuneena 
pakkasessa lumihankeen tai jotain että mä 

oon tavallaan turvassa."

"Sit kun sosiaalitoimelta pyydettiin tukee, 
apua, niin sit sieltä tuli viranomaisia 

kyttäämään kun meiän taustat kävi ilmi. Ne 
tuli ihan oikeesti kyttäämään ja 

arvostelemaan ja se oli ihan semmosta, 
todella järkyttävää. Meillä oli asiat kunnossa, 

me ei sillon käytetty. Kaks vuotta, ei me 
käytetty yhtään mitään. Me oltiin ihan 

asiallisesti mutta se asenne viranomaisilta oli 
kyllä ihan toista.. "



"Koko aika kun olin pyytäny että mä pääsen 
Riihimäkeen vankilaan, sen takia että tytär asuu 
siinä lähellä niin hän pääsee tapaamaan, kun 

Lapsenlapsi oli sillon pieni niin, annettiin 
ymmärtää että tää on mahdollista. Sit siinä 

päätöskokouksessa vasta-. No okei, mä 
vittuunnuin siitä sitten ja tällee näin ja sitten oli se 
että no vittu just joo, haistakaa paska. Sitten en 
lähteny mihinkään. Siellä ennen tein vankilassa 

töitä, tein tällee näin ja sitten en tehny töitä enkä 
mitään. Ja sitten olin sillai et olin vuoden ollu 

etten ollu käyny edes ulkona. Ja ykskään vartija 
ei reagoinu siihen millään tapaa. Paitsi että mun 

yks semmonen sellinaapuri sano et hei 
jumalauta, nyt ulos oikeesti, sä et oo vuoteen 
käyny ulkona, et sä et oo kertaakaan käyny 

ulkona kun sä oot tänne tullu. No okei, mitä se 
oli, mähän olin saatana masentunu. Mut mä olin 

niin sanottu helppo vanki, aamulla sellinovi 
avattiin niin mä kävin aamupuurolla. Päivällä 

sellinovi avattiin mut mä löin sen lukkoon takasi, 
ja sitten iltapäivällä kävin syömässä toisen 

kerran. Muuten olin 24/7 siinä sellissä, ja 
masentuneena. "

"Muistan että olin jossain kapakassa kun vaimo 
toi eropaperit ja allekirjotin ne ja, sit taisin 

tarjota porukalle kierroksen kun pääsin siitä 
akasta eroon [naurahtaa] ja tälleen mut, sehän 

oli sitten tavallaan-, mä kirjotin ittelleni siinä 
tavallaan sen tuomion siinä, samalla kun kirjotin 

niitä eropapereita."

"No sitten tyttäreni kun on tullu, niin se että hän ei 
koskaan hylänny mua, vaikka se ties, se kysy multa 
sitten jossain kohtaa että iskä käytäksä huumeita 

ja ooksä ollu vankilassa ja kaikkee tällee näin ja ex-
vaimoni kielsi kertomasta, mut kun mä kerroin 
hänelle, hän oli jotain about 10 vanha sillon ja, 
kerroin sitä niin, sitten jälkeenpäin kun tyttäreni 
kanssa juttelin niin se sano että hän näkee näin 
että sä olit hälle rehellinen, et jos sä olisit sillon 

valehdellu tai peitelly sitä asiaa niin, sano että ei 
varmaan ehkä ois näin läheiset välit."

"Kaikki perustu vain ja ainoastaan siihen että, jos mul 
ei ollu sitä piripussia, niin ei mulla ollu 

kavereitakaan. Sit kun mul oli se piripussi niin, mä 
pystyin sillon sanelemaan sen tahdin --- Siellä ei ollu 

mitään muuta kun selkäänpuukottajia."

"Elikkä mun sosiaalisuus loppuu sitten kello 16:16. Se 
loppuu siihen ja mä suljen kaiken. Mä oon erakko -
-- Ja tuun sieltä kammiosta kyllä ulos, elikkä sillain 

että nää mun ystävät kun ne tietää tän 
mun käyttäytymisen..."



"Mut sillon se elämäntyyli oli sellai, se oli enemmänkin 
meriitti kun sitten et joku rangaistus"

"kyllähän sitä ongelmaisena sitä osaa puhuu ja 
kääntää ne hetkellisesti ees hyväks ne asiat ja 

käyttäytyy sit vaikka hetken aikaa silleen.. kunnes 
taas tulee sitten jotain eteen, et se luottamus tai muu 

menee."

"ykskin kaveri, siit tuli sitten paras kaveri tavallaan, 
vaikka se olikin se suhde sitten siinä päihteidenkäytös 
tai muussa pahanteossa mutta se jotenkin muodostu 
sellaseks läheisemmäks. Ja sit oli yks toinenkin kaveri 

oli jonka kans sitten, josta tuli kans jollain tavoin 

läheisempi jonka kans sitten puuhattiin kaikkee 
muuta. Et sen päihteidenkäytön ohella."

"noi vankilat kun on vähän sellasii paikkoi et siellä ei, 
kun siellä ei oikein voi sitä.. Siel pitää olla se ulkokuori 

niin kova. Jos sieltä tulee yhtään jotain pehmeetä 

ulos tai jotain herkkää niin siihen kyllä isketään kiinni 
sitten, et se kyllä käytetään hyväks muitten toimesta. 

Se sureminenkin, se on vähän hankalaa sitten."

"Joo kyl siin oli mut se ei ollu samal taval et se 
ei ollu niin kylmä niitten kaa et niitten kans oli 
jotenkin sellasta normaalimpaa, että jos mä 
sain jotain niiltä niin mä tiesin että mä tuun 
sen sitten taas antamaan takasin et se oli 

sellasta normaalikäytäntöö ja näin et se ei ollu 
niin kylmää sellasta"

"A-klinikalla niin sielt on sitten jääny sellain yks 
työntekijä jonka kaa on viel tänä päivänäkin 

on suhde yllä että soitellaan ja jutellaan ja 
vaihdetaan kuulumisii. --- ne yritti tehä 

kaikkensa mut kyl varmaan ymmärtäny sen 
sillon hänkin et, ei nyt oikein voi tehä muuta 

kun että koittaa olla tukena ja ottaa vastaan 
mut ei muuta --- mä en ikinä siellä hänelle 

sitten mitään että kävin juttelemas tai 
pyytään apua jos tarvin tai sain niin hyvä, et 
en oo käyttäytyny siellä huonosti. Ja sit hän 

on tutustunu mun vanhempiinkin jossain 
vaiheessa niin se on ollu ehkä yks sellanen 

syventävä viel."



Toistuvia teemoja
❖Äidit pyyteettöminä, järkähtämättöminä tukijoina

❖Menneiden ihmissuhteiden epävarmuus ja 
hyväksikäytön mekaniikka

❖Ihmissuhteiden määrä vs. laatu

❖Päihteettömään elämään ei mahdu päihteellisiä 
ihmisiä

❖Päihteellisessäkin elämässä päihteisiin liittymätön 
sosiaalinen vuorovaikutus arvokasta

❖Merkityksellinen auttaja, rinnallakulkija

❖Oma häpeä eristää läheisistä

❖Auttajat/viranomaiset eivät auta



KIITOS!
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