
tenkin kognitiivisen kayttayty-
misterapian puolelle. Sita kos-
kevat oivallukset ovat mieles-
täni sekä tieteellisesti että käy-
tännöllisesti miltavia ja ansail-
serat tulla julkaistuksi myös

kansai nvälisesti.

ANJA KOSKI-JANNES

Vahintaan 100 vuoden ajan on

Suomessakin osoitettu, että
val taosa vank iloitlcn asukeista
on jollain tavalla päihdeongel-
maisia. lahinna alkoholisteja.
Määritelmiä muuttamalla
saamme luvun tarvittaessa
aina yli 90 %o:n. On väitetty,
että tästä osoittamisesta ei ole
koskaan seurannut kuitenkaan
mitään toimenpiteitä. 0n sa-

nottu, että on jaaty puheen ta-
solle. Toisaalta voidaan ajatel-
la, että vankeihin kohdistunut
raittius- ja päihdehuollolyö on

ollut thta raikuttaraa kuin rä-
estöön yleensäkin kohdistettu
vastaava työ (tai siis yhta teho-
tonta, miten halutaan).

Suomen kriminaali- ja van-
keinhoitopolitiikassa on 25 r ii-
me vuoden aikana vaikuttanut
rikosoikeudellinen suuntaus,
jota on kutsuttu uusklassisek-
si. Kaikkea siihen liiltyrää ei

voida tässä väkivaltaa tekemät-
lä liivislää. mulla sen perusaja-
tus on lyhyesti ilmaistuna ollut
seurdilva: rangaist uksen lar oil-
Ieenü ()n yleisen moraalin ja
lainkuuliaisuuden yllapitami-
nen ja jossain määrin myüs en-

nalta ehkäisevä pelotevaiku-

tus. Kysymys on rangaistusten
yleisestävästä vaikutuksesta.
Kyseessä oleva suuntaus hyl-
käsi aiemmin vahvasti rrrrn.

vankeinhoidossa esillä olleen

paranlamis- ja kasr aluslavoil-
teen. Hoitoa toki voidaarr an-

lad, mutla se ei ole itse rangais-
tuksen tavoite. Kaiken hoidon
tulee olla myös r upauehtoisuu-
teen perustuvaa. Kun vielä
1940- ja 1950-luvulla koros-
tettiin sita, että lyhyet vanke-
usrangaistukset or at erittäin
haitallisia (koska ei ehdita hoi-
laa). niin viime vuosikymmeni-
nä näkemys on ollut täysin
päinvastainen (koska lyhyet-
kin riittar at moraalin r ahr ista-
miseen). Lisäksi 1970-luvun
puolivälin tienoilla Robert
Martinsonin ja eräiden muiden
esiin tuoma ns. nothing works
-doktriini alkoi saada jalansi-
jaa niin Amerikan kuin Euroo-
pankin kriminaalipolitiikassa
ja vankeinhoidossa, vaikkei
siihen liittyvä keskustelu Suo-

messa kovin laajaa ole ollut-
kaan. Tämän opin mukaan mil-
läan rikollisten kuntoullumis-
toimilla ei t-rle saavutettu juuri
lainkaan tuloksia.

Klassisen rikosoikeusaj atte-
lun perinlren mukaisesli on

puhuttu myüs tekokeskeisyy-
destä ("hylkaamme vain teon,

emme tekijää"). Kaltannossa
rangaistusjärjestelmä on kui-
tenkin ollut hyvin tekijäkes-
k*inen (leimaava. sisään ime-
vä, tekijän taustaa korostava).

Nayttaisi kuitenkin silta,
ellä ns. kriminaalipoliittinen
heiluri on tullut toiseen päähän
ja kaantanyt suuntaa. Jotkut
j<-rpa puhuvat uusposilivismin

.ja uushoitoajattelun voimak-
kaasta tulosta. Vaikka joitakin
kompromisseja toki on tehty,
rikosoikeusj ärj estelmämme on

kaikesta kuntoutuskeskuste-
lusta huolimatta edelleen kes-
keisilta alueiltaan hyvin "klas-
sinen".

Tahankin keskusteluun liit-
tyen Anja Koski-Jännes on teh-
nyt merkittävän työn kootes-
saan katsauksen vankien päih-
teiden käytön vähentämisme-
netelmiin ja niiden tulokselli-
suuteen. Koski-.Iännes selvit-
tää ensin Suomen vankiloiden
päihdetilunnetta ja niitä toi-
mia, joita paihteiclen kayton
vähentämiseksi on tähän men-
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nessä tehty. Yllattavan paljon
on leht\kin. On päihteettömiä
erityisosastoja. erilaisia päih-
dekursseja jne. lbiminta tun-
tuu kuitenkin jossain rnäärin
satunnaiselta: joissakin vanki-
Iois.u on lehty puljonkin. joi.-
sakin ei mitüän. Toiminnassa
tuntuu olevan myös puutetta
selkeistä taustalähtökohdista
ja tavoirteisra. "Kaikki kelpaa"
-ajattelu on aika yleistä.

Tämä tuntuu olevan ylei-
sempikin ongelma suomalai-
sessa vankeinhoidossa. Usko-
taan, että mikä tahansa "yleis-
hoito" on hyvää ja saa tuloksia
aikaan. Ju tiras ne. jolka eiväl
mihinkaan hoitoon usko. saa-

vat vahvistusta omille näkey-
myksilleen, kun kaikki "peh-
meä" ei toirnikaan. Jouko Turk-
kakin onjoskus viitannut tähän

asiaan. Rikollisuuteen ja päih-
teisiin liittyvü maailnra on kova

rnaailma, siihen liittyvät ongel-
rnat eivät ratkea "kitalansoito[-
la ja muulla puuhastelulla".
l-päonnistuneet hoitokoke-
mukset vain lisäävät pettymys-
täja päihteiden käyttöä. Uudet
terapia- ja kuntoutusmallit roi-
vat kuitenkin ulla jopa vaati-
vampiaja "kovempia" kuin pe-

rinleinen rangaistuskesLeinen
vankeinhoito. Näislä uusista

malleista tiedetään vain van-
keinhoidon .ia kriminaalihuol-
lon puolella kovin vähän.

Anja Koski-Jannes esittelee
raportissa ulkomaisia koke-
rnuksia ja ohjelmia. \aikku in-
terrentioita on nronentasoisia
(ohjeistu ja oma-apu,,ppaisla
lahtien.l. niin keskeisinrmin
esiin nouserut k,rgnitiivisiin
terapioihin tai kognitiivis-be-
havioraalisiin terapioihin pe-

rustuvat toimintaohjelmat sekä

thteisahoirlot ja lerayreutliset

yhteistit. Kaikki nämä ovat

käytössä maailmalla myös van-
keinhoidon piirissä. Eräänlai-

seksi alan "mekaksi" on nou-
semassa Kanada, jonka van-
keinhoiclossa on toteutettu
ehkä eniten kognitiiviseen te-
rapiaun perustu\ iu "elrimrin-

taito-ohjelmia". Laajasti esillä
ovat olleet sellaiset nimet kuin
Roberl Ross. lllisabeth Fabia-
no, Frank Porporino ym. Ohjel-
mia myös myydaan ja markki-
noirlaan ja niitli kt,keillaun jo
ainakin Tanskassa ja Ruolsis-
sa.

Antti Eskola on mielenkiin-
toisella tar alla viimeaikaisissa
puheenvuoroissaan viitannut
siihen, miten ns. terapiamaail-
moissa tapahtunut muutos hei-
jastanee laajemminkin jUIki-
moderniin liittyvia muutoksia.
Aiemmin luotiin ensin suuri
teoria, siitA johdettiin menetel-
rnäl ja niiden loimivuus testat-
tiin sitten käytännössä. Nyt
lähcletäänkin liikkeelle kay-
tänniiistä: katsotaan. mitkA
mallit saavat nopeasti tuloksia
aikaan, mikä niille on yhteistä
ju voituisiinko nüitä toiminta-
mall.ja monisluu. Suurlu leori-
aa ei tarvita.

Koski-Jännes toimii m1ös

näin. Vielestäni ehku lärkeim-
män osan raportista muodostaa

s.n lul'u "Toimir ien ohjelmien
osatekijtiita" (s. B2-BB). Juuri
tämä luku pitaisi tutkia tark-
kaan jokaisen, joka on vastuus-
sa erilaisten ohjelmien käytan-
nön toimeenpanosta.

Tekija lainaa esim. Anton-
n i,'hia ja Rt,ss'ia. jolka eriiässä

varsin tuoreessa katsauksessa

vetävät yhteen tehokkaiden
,,hjelmien yhreisia lekijiiirä.
Tiivistetysti ne ovat selvä kä-
sitteellinen malli, monipuoli-
set ohjelmat, huomion kohdis-
laminen rikollisuutta l lllpita-
viin tekijöihin, Yastaavuuspe-

riaate, rooliharjoitusten ja roo-

Iimallien kaytto sekä sosiaalis-
kognitiir isen ajallelun lailojen

harjoittelu. Myös omat amma-
tilliset kokemukseni eräästä

krirninaalihuollon jalkihuolto-
yksiktisti puhrrr ul näirlen asi-
,rirlen puolesla {leimme asial

t,rsin paljolli vaislonvaraises-
ti). Mikäli selvää käsitteellistä
mallia ei ole, hommasta tulee
perinteislä puuhaslelua ju
"yleishoitoa", jonka vaikutta-
vuus on hvvin kyseenalaista.

Suomalaisessa kriminaali-
huollossa ja vankeinhoidossa
elaa edelleenkin ajattelutapa,
joka lienee peräisin 1960-lu-
vulta. Sen mukaan hoidoksi
riitta:i vankien ja rikollisten
sosiaalisten asioiden, kuten
.tsu nn()n. t1 ön 1 ms...jririeslümi-
nen. Itse rikoksista ja niihin
liittyvistä asioislu ei tar-vilse lai
etles saa keskustella. Ilikokset
rrihrlüi.in tllltiin vain yrrrpär'ir-

tiitekijiiirlerr uilreullanrinu oi-
reinu eikä esinr.rkiksi opiltui-
nu küyttävt1 mismalleina. joista
voidaan myiis oppia pois. Kay-
tännössä on l.ietysti huomattu,
ettei uusi asunto lopettanut-
kaan perheväkivaltau. hrinri-
nologinen tutkimus on toki
tiennyt tämän jo ennen 1960-
lukuakin. Koski-Jänneksen ra-
porlti on siten tärkeä pyrittäes-
sä eroon näislä ranhoistu ajal-
telukuvista. Siinä esitetyt tut-
kimustulokset ja johtopäätök-

set ulottuvat paljon laajemmal-
le kuin vuin päihtleongelmiin.
Samoja malleja voidaan yhtä
lailla soveltaa esim. väkivalta-
tai seksuaalirikollisten ongel-
miin.

Toinen rnyytti, jonka kumoa-
miseen raporttia voidaan käyt-
tää, liittyy keskusteluun per-
srx,nullisuutlen ja kayttaytymi-
sen välisestä yhteydestä. Ny-
kväänkin kuulee vielä puheita.
joirlen mukaan monet rikolli-
sen kayttaytymisen muodot
ovat syvällä ihmisen persoo-

nallisuu,lessajä eltä kun silä ei
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voida muuttaa, on kysymys pa-

tologisuudesta. Kuva on aika
lohrlulon ja on lielysli krimino-
l,rgiLrn ja rik,,soikeuden histo-

rian keskeisimpiä kuvia: "pa-
rantumaton, vaarallinen rikol-
linen". Meilla on kuitenkin yhä

enenrmän selrää nrilllöä siilä,
etlä ihminen voi lopellaa jon-

kin kayttaytymismuodon fi uo-

misen, lyömisen tms.) ilman,
että hänen persoonallisuutensa
juuri muuttuu. Jos olen oikein
käsittän),t. niin tällainen on

myös AA:r'r "logiikka": olet

loppuelämäsi alkoholisti, mur
ta voit silti olla juomatta. 'fämä

ei tietenkään rnerkitse serr

kieltämista. etreikti olisi ole-
massa syvästi häiriintyneita ih-
misiä.

Katsaukserr lopuk'i esile-

tään toinrenpide-ehdotuksia
sekä yleisellJ että konkreetti-
selh ta"oila. Mitään vulmista

toimintamallia Suomen vanki-
loille ei Koski-Jänne' kuiten-
kaan esitä. Hyvä näin. Olisi
selvä virhe tässä vaiheessa ra-

kentaa korrkreettinen ohjelma,
kun itse ajattelutapakaan ei ole

vielä kovin vahvoilla vankein-
hoidon piirissä. Kaikilla rinta-
milla voidaan mielestäni edeiä.

mullu jos halutaan saada ai-

kaan vaativia, kognitiivis-be-
har ioliralisia ohjelmia. r,,irat
pilottihankkeet olla jirkevin
etenemistapa.

Lopukti ()n sy\lJ esillää

muutanla huonrio, jotka tulevat
mieleen raporttia lukiessa. Ne

eir rit kuitt'nklun kohrlislu ilse

katsaukseen, vaan liittt,vät
enenuniinkin 

"en 
muhtloll iseen

" vääri nlukemiseen".
Ensimmäinen vaara on. että

uskotaan "Craalin maljan"
löytymiseen. Rikollisuuden
ong.lmaa eivät uudet toiminla-
rnallit tule ratkaisemaan. Myös

kriittisiü äänenpainoja L,rgni-

tiivis-behavioraalisia malleja

kohtaan on esitetty. Mm. britti-
läis-israelilainen kriminologi
Stanley Cohen on nähnyt muu-
toksen vain paratligman vaih-
tumisen näkökulmasta. "U usi"
kunloulu.irleol,,giu merkilsee
karkeistaen siirtymistä Freu-

dista Skinnnriin. Tirki uudella

l,ara,lignrallir 'n tnonia eluja:

se on usein taloudellisempaa,
sitä voidaan Jranna toimeen
r anh,,issa jr.irjestelmissä ja sii-
h,'n roikin nltosallislua aiem-
nrin krrjuttu vartijakunta (ku-

ten Kanadan ohjelmissa). Co-

henin urr io on kuitenkin k,..,r in

pessimistinen. Hänen mu-
kaansa useimmiten ikivanhat
vankeinhoidon toimintamallit
(kuten sulkeismarssit, ruokaan
ja rapaa-aikaan liittyvlit rujoi-
tukset, yksinäisyys jne.) ote-

taan käyttöön laitoksissa. Nyt
ne vain or al osu "kä1 ttäy tymis-

terapiaa" tai "asiakassopimuk-

sia". Puhtaasta kurinpidosta
on tullut kuntoutusta. Uudet
kuntoutusmallit voivat jopa hy-

lata ihnrisoikeusnäktikulmat:
anvlhing goes. ElJs enlinen
"linnanverrkula" ilmuisi asian

l9B0-luvun lopulla näin: "niin
on se kauheuta, kohta ei saa

lusiakaan rauhassa".
Ehka Cohenin arvio on liian

pessimistinen. Mutta mahdol-

linen vaura on ainakin lunnis-
telti-r\ a. \1t on jo nä)'llüä siitä.
että meillä 1970-luvulla lak-
kuutetl u ns. progressi ivijllrjes-
telmä (siinä vangit etenivät as-

teiltain tuomionsa aikana, sai-

vat lisää oikeuksia keräämäIlä

pisteitä) on tulossa uudelleen
eräiden uusien kuntoutusmal-

lien sisalla.
Toinen vaara on siinä. että

kun innoslulaan uurleslu. niin
hylaraan vanha. järkeväkin loi-
minta. Itse en esinrerkiksi

usko, että hyvin organisoidusta
vankityiistä kannattaa lrroprra

kokonaan. Kovin totaaliset hoi-

krthjelmat ovat ristiriidassa
ns. normaalisuusperiaatteen
kanssa. Mita jyrkemmin vanki-
lan sisäinen toiminta poikkeaa

vapauden olosuhteista, sitä
suurempi on ghetloislumisen
vaara. Harva ihminen on nor-

maalisti jatkuvasti "sairaalan-
omaisessa" hoidossa, ja ehka

viela harvempi vapautunut

r anki. Kaikista vankien l1ötoi-

mintaan liittyr istä ,,ngelmista

huolimatta on hyvä muistaa,
eltä osa suomaluisislu vungeis-

ta tekee edelleen varsin nor-
maalia tyiitä, jopa normaalilla
pulkalla. llse asia.sa näyllüisi
siltä.,'ttä rarrkir.n työloimin-
nan {ei pakkolyiint posiliir i'ia
merkityksia korostetaan yhä
enenrmän rnaailmalla. rlrrl.
Ruotsissa.

Viinreinen ongelma on var-

sin periaatteellinen, vaikka sil-
läkin on yhteytensä mm. vanki-
en päihdehuollon kehitlami-
seen. Kysymys kuuluu: kehite-
lüänkö rankeinhoiloa yleensä

ja kaikille rangeill" rai eri-
koistutaanko eräiden vankien

erityiskuntoutukseen? Ns. ker-

mankuorimisilmiö on tuttu
useissa hoito- ja kunloutusjär-

.iestelmissä. Purhuul ju nr,rti-

voituneimmat asiakkaat, jotka

usein kuntoutuisivat ilmankin
hoiloa. valitaan ohjelmiin. jot-
ka näin "toimivat" erittäin hy-

vin. Mutta kysyyko kukaan,

rnitä tapahtuu niissä yksiköis-
sä ja lai tososastoissa, joihin jaä
ongelnralli"in ju vähiten moli-
voitunut porukka? Asiakkai-
rlen jakamisen kokonaisvaiku-
lus voi ollu jopa negaliirinen.
H.nki lökunnan la'olla paineel

tällaiseen jakamiseen ovat tun-
netusti hyvin suuret. Tätä ky-
symystä pitäisi myi;s pohtia,

kun malleja ja ohjelmia aletaan

viedä käytantoon.
Edellä kuvatut vaarat ja on-

gelmat eivät ole Anja Koski-
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Jänneksen katsauksen ongel-
mia. Se on laadukas raportti.
jolla on sosiaalinen tilauksen-
sa, ei vain vankeinhoidossa,
vaan laajemminkin kriminaali-
ja päihdehuollossa.

MATTI LAINE

Suomen perinneatlas on jal-
kimmäinen osa karttakirja-sar-
jasta, jonka kansatieteellinen
osa ilmestyi vuonna 1976.
Tän'rä Toivo Vuorelan johdolla
valmistettu kartasto esitti 84
karttaa suomalaisesta kansan-
kulttuurista tai oikeammin kai
ranhirsta tulolliskulttuurista.
Karttalehdet antoivat tietoa ra-
kennuskulttuurista. ravintota-
r oislu. liik.nn"r älineistä ja
maalalouskaluista. Perinne-
kartastojen juuret johtavat en-

simmäisen maailmansodan jäl-
keiseen Keski-Eurooppaan.

Julkaistut työt ovat olleet etu-
päässä kansatieteellisiä, folk-
lore on ollut erremmän esilla
vain ruotsalaisessa hankkees-
sa (ilm. 1957 ja l976tja lietlsti
nyt täydentyneessä suomalai-
sessa perinnekadastossa.
Ruotsalaisen kartaston esityö-
nä valmistui jo vuonna 1945
Ragna Ahlbackin toimittama
64-karttainen Kulturgeografis-
ka kartor över Svenskfinland.

Kartasto perustuu pitkaan
jatkuneeseen suullisen kan-
sanperinteen keruuseen ja tal-
lentamiseen. Kirjan takakan-
nessa todetaan ilman turhaa

vaatrmattomuutta. että valn
Suomessa on mahdollista tehdä
tällainen kirja. Kartastoa on

valmisteltu 1960-luvun alusta
lahtien. Itse karttaosasto val-
mistui jo vuonna 1970, mutta
pääosin \4atli Sarmelan kirjoit-
tama tekstiosa syntyi hitaam-
min. Se ei ole mikään ihme, sil-
Iä tekstiosan kasikirjoituksen
on täytynyt olla ainakin I 000-
sivuinen. Karttakirjan osat oval

siis ajoitukseltaan ja kooltaan
eriparisia.

Suullinen kansanperinne -i
ole aivan ensimmäinen asia.
josta odotlaisi karllamuotoisia
esityksia. Perinnehän elaa ih-
mrsen mrelrssä, erkä läänetssä

tai kunnissa. Siksi on tärkeää
kysyä, miksi pitää rinnastaa
jotkut ajattelun muodot valtiol-
lis-hallinnollisesti rajatun fyy-
sisen ympäristön kanssa. Kart-
taesitykseen onkin paneuduttu
huolellisesti. Kartt<rja on neljää
eri lajia, ja lukijan on syytä olla
tarkka, sillä eri karttojen suhde

' rilai-eslttamaansa llmloon on e

nen.

Johdannussa Sarmela mää-

rittelee kartaston päätehtäväk-
si erottaa kolme erilaista "vm-

päristösysteemiä" - eränkävi-
joiden, kaskiviljelijoiden ja ag-

raaritalonpoikien kulttuulit.
Tek'liosan alku maisluu l nrpä-

ristiideterminismiltä: "Uskon-
toja eivät luo filosofit ja uskon-
nonperustaiat, vaan ekosystee-

mit nostavat esiin omat aukto-
riteettinsa." Kun samassa yh-
tel rlessä koroslelaan mvös

päinvastuisla näkökantaa ja
nährlään "ftlkloren esittaja.
paikallisyhteisön vaikuttaja",
myiis aktiivisena kulutla.jana.
ei Sarmelan deterrninisnri lop-
pujen lopuksi liene aivan eh-
dotonta. Keskeisinä perinne-
alu.inu esilelään Länsi-Su,,mi"
Itä-Suomi ja Karjala. Lukijan
silmään pistään kuitenkin heti
Pohjanmaa. joka "i tunnu oi-
kein sopeutuvan rooliinsa. Pi-
täisikö kuitenkin ekosystee-

min lisäksi selittää jotuin myös

historialla ?

Ftlklor"n lallentamisen ja
tutkimisen vanhimpien perin-
teiden mukaisesti perinne on

anonyymiä. Se ei ole siis ke-
nenkään varsinaisesti luornaa,
raan perinteen "taita.jat" rain
säilyttivät ja välittivat sita. Tal-
lä kannalta on luontevaa esit-
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