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● Rikokseen syyllistyneiden ihmisten poliittisia oikeuksia on monissa 
maissa rajoitettu lailla. Joissakin maissa äänioikeutta ei olla 
varsinaisesti evätty, mutta äänestäminen vankilassa on 
käytännössä mahdotonta. Äänestäminen vankeusaikana on 
mahdollista arviolta vain noin 20 valtiossa, ml. Suomi.
Rottinghaus, Brandon & Baldwin, Gina (2007): Voting behind bars: Explaining variation in international 
enfranchisement practices. Electoral Studies 26, 688-698.

● Suomalaiset politiikan tutkijat olleet huolissaan siitä, että poliittinen 
vaikuttaminen on vaarassa kasautua ainoastaan hyvin 
toimeentuleville kansanosille: äänestäminen ei ole yksittäinen teko, 
vaan yhteiskunnalliset yhdenvertaisuuden mittari.
Grönlund, Kimmo & Wass, Hanna (toim.) (2016): Poliittisen osallistumisen eriytyminen –
Eduskuntavaalitutkimus 2015. Oikeusministeriön julkaisu, selvityksiä ja ohjeita 28/2016. Helsinki: 
Oikeusministeriö.



  

● Tutkimuksen rajaus:

suljettuihin vankiloihin sijoitettujen vankeusvankien 
poliittinen osallistuminen vankeusaikana, tarkastelun 
kohteena erityisesti äänestäminen kevään 2015 
eduskuntavaaleissa

● Aineisto kerätty kyselylomakkeella maaliskuussa 2017 
Helsingin, Turun, Riihimäen & Sukevan vankiloissa

● Vastausprosentti 40, n=82

● Aineisto ei edusta vankipopulaatiota: yliedustettuna pitkät 
tuomiot, etenkin elinkautiset



  

● Tutkimuskysymykset:

1. Millaista vankien äänestyskäyttäytyminen on

2. Kuinka vangit suhtautuvat demokratiaan ja politiikkaan

3. Mitkä ovat vankien mielestä poliittisen päätöksenteon 
prioriteetit

4. Kuinka vankeus on vaikuttanut edellä mainittuihin 
seikkoihin

● Aineiston analyysi koostuu kuvailevasta kvantitatiivisesta 
tutkimuksesta & avovastausten sisällönanalyysistä.



  

● Vastaajista 52 % jonkin verran tai hyvin kiinnostuneita 
politiikasta, mutta 57 % tyytymättömiä demokratian 
toimivuuteen Suomessa

● Tutkimukseen osallistuneista vangeista 69 % äänesti vuoden 
2015 eduskuntavaaleissa (valtakunnallinen äänestys-% 70,1)

● Suosituimmat puolueet:

Perussuomalaiset 36 %

Vihreät 18 %

Vasemmisto 9 %



  

● Koska vuonna 2015 äänestäneiden ja äänestämättä jättäneiden 
vastaajien ryhmät ovat varsin erisuuruiset, ei voida tehdä 
päätelmiä siitä, kuinka eri taustamuuttujat mahdollisesti 
vaikuttavat vankien äänestyskäyttäytymiseen

● Aineistossa viitteitä siitä, että vankeusaikainen aktiivisuus 
(kuntoutus, työ, opiskelu, toverikunnan toiminta) voisi olla 
yhteydessä poliittiseen osallistumiseen

● Myös jälkikäteisiä oikeusturvakeinoja käyttäneiden vankien 
keskuudessa äänestäminen vaikuttaisi olevan muita yleisempää

● Vankilan henkilökunnalla ollut kahtalainen vaikutus vankien 
äänestämiseen



  

● Eroja laitoskohtaisessa äänestysaktiivisuudessa – mikä 
selittää?

 



  

● Poliittiset prioriteetit



  

● Vangeilta kysyttiin, kuinka heidän suhtautumisensa 
politiikkaan, äänestämiseen tai demokratiaan on 
mahdollisesti muuttunut vankeuden myötä. Tutkimukseen 
osallistuneista 43 % koki, että vankeudella on ollut 
kielteinen vaikutus.

● Useista vastauksista käy ilmi, että mielivaltaiseksi koettu 
päätöksenteko vankiloissa on heikentänyt vankien uskoa 
omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa sekä laitoksessa että 
sen ulkopuolella.



  

● Ne vastaajat, joiden suhtautumiseen vankeusajalla on ollut 
myönteinen vaikutus (13 %), kertovat seuraavansa 
politiikkaa enemmän vankeusaikanaan kuin siviilissä. 
Myös laitoksessa äänestämisen helppous on madaltanut 
joidenkin vastaajien poliittisen osallistumisen kynnystä. 
Eräs vanki taas mainitsee vankilassa suoritettujen 
yhteiskuntaopin opintojen lisänneen hänen halukkuuttaan 
kansalaisvaikuttamiseen.



  

KIITOS!

Titta.rasanen@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/titta-räsänen/
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