
     

JOUNI TOURUNEN, ANTTI WECKROTH & TEEMU KASKELA

etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi 

V
ankeinhoidon ensimmäi-

nen päihdestrategia laadittiin 

-

malaista ”kaksiraiteista” huumepoli-

-

tisen toimikunnan mietinnössä vuonna 

joilla haluttiin tukea vankien kykyä vas-

tustaa huumeita ja vapautua riippuvuu-

desta. Vankeinhoitolaitoksen päihde- 

-

tettiin sekä päihdevalvonnan tehosta-

mista että hoidon – kuten päihdekun-

toutusohjelmien – kehittämistä. 

Vankien päihde- ja mielenterveys-

ongelmat ovat huomattavasti lisäänty-

-

kien terveystutkimuksen mukaan noin 

Päihdekuntoutusohjelmat vankilassa – 

menestystarina?
Yksittäisistä vankiloiden päihdekuntoutusohjelmista on edetty 

tavoitteelliseen ohjelmatyöhön. Päihdekuntoutusta on kuiten-

kin kehitetty irrallaan vankeinhoidon terveydenhuollosta ja pa-

nostus päihdehaittojen vähentämiseen on jäänyt vähäiseksi.

lä ja päihteiden yhteydellä vankeuteen 

johtaviin rikoksiin. Lisäksi päihdekun-

toutus tukee vankeinhoidon perusta-

voitteita: vankiluvun ja uusintarikolli-

suuden vähentämistä.

Kuvaamme tässä artikkelissa päihde-

kuntoutusohjelmien historiaa suoma-

laisessa vankeinhoidossa. Artikkeli pe-

rustuu pohjoismaiseen tutkimushank-

keeseen Prison-based drug treatment 

in the Nordic countries: Control and re-

habilitation in welfare state institutions. 

 päihdeohjelmia
Päihdetyöllä on vankiloissa pitkä histo-

ria. Esimerkiksi AA-ryhmiä on kokoon-

Päihdetyöstä ei kuitenkaan puhuttu 

erityisenä vankeinhoidon osana. Päih-

detyö perustui terveydenhuoltohenki-

löstön, psykologien, sosiaalityöntekijöi-

den ja diakonien antamaan ohjaukseen 

ja neuvontaan sekä lääkehoitoon. Päih-

detyötä sisältyi myös erilaisiin vangeille 

järjestettyihin kuntouttaviin, työkykyä 

ylläpitäviin, perhekeskeisiin tai vapau-

teen valmentaviin kursseihin. 

-

hoitoasiain neuvottelukunnan rapor-

huumeet eivät olleet iso ongelma van-

kiloissa. Vangeista vain alle prosentti oli 

tuomittu huumerikoksesta. Päihteiden 

käyttö oli lähinnä erilaisten lääkeainei-

den käyttöä ”huumaavassa tarkoituk-

sessa”. 

Neuvottelukunnan mukaan vanki-

loiden oli syytä valmistautua koulut-

tamaan henkilökuntaa, vahvistamaan 

huumekontrollia ja kehittämään yhteis-

työtä poliisin ja päihdehuollon kanssa. 

Vankeusaika nähtiin luontevaksi mah-

ja henkisen kunnon kohentamiseen 

sekä vapaaseen yhteiskuntaan sopeu-

-

rollin tehostaminen ei kuitenkaan saisi 

johtaa ”vankien oikeusturvan järkkymi-

seen eikä myöskään henkilökunnan ja 

vankien välisten suhteiden kärjistymi-

seen”. 

  
ensimmäiset 
päihdeohjelmakokeilut
Päihdekuntoutusohjelmat mainitaan 

vankeinhoidon vuosikertomuksissa 

-

-

set ohjelmakokeilut oli käynnistetty jo 

-

vankilassa aloitettiin yhteisöhoidollinen 

hoidettiin psyykkisistä ja päihdeongel-

mista kärsineitä vankeja. 

-

mi neljässä vankilassa. Päihdekuntou-

Vankeinhoidon työryhmän raportis-

-

Päihdekuntoutus 
tukee 
vankeinhoidon 
perustavoitteita.

elämänaikainen alkoholiriippuvuus tai 

huumeriippuvuus. Yli puolet mies- ja 

kaksi kolmasosaa naisvangeista kertoi 

käyttäneensä huumeita suonensisäi-

sesti. Päihteiden sekakäyttö on yleistä.

Päihdekuntoutusta onkin perusteltu 

vankien päihdeongelmien yleisyydel-
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Tutkittua-palstalla A-klinikkasäätiön kehittämisyksikön tutkimusryhmän työntekijät 

kertovat ajankohtaisista hankkeista ja aiheista.

ongelmien arvioitiin lisääntyneen mo-

-

jen vankien määrä oli kasvanut. Kovat 

huumeet olivat ilmaantuneet Etelä-

-

koihin liittyvä väkivalta oli lisääntynyt ja 

huumeiden aiheuttamat terveyshaitat 

olivat yleistyneet.

Työryhmän mielestä päihteiden käyt-

tö oli ymmärrettävä tapa yrittää lievit-

tää ahdistusta. Vankilaoloissa huumei-

den ja lääkkeiden käyttö korvasi hel-

posti alkoholin. Työryhmä ehdotti eri-

laisen tarkastamisen ja valvonnan lisää-

mistä, päihdehuollon kehittämistä sekä 

henkilökunnan valvonta- ja kuntoutus-

koulutuksen lisäämistä. Työryhmä ko-

rosti, että päihdekuntoutusta on toteu-

tettava ainoastaan vapaaehtoisuuden 

pohjalta ja vankien omaa motivaatiota 

vahvistaen. 

  
aktiivisen kehittämisen kausi

puolivälissä päihdeongelmaisille van-

geille suunnattujen kuntoutusohjelmi-

en kehittäminen aktivoitui. Taustalla 

vaikuttivat huumeongelmien lisäänty-

misen tuottamat haitat, erityisesti huoli 

hiv-epidemian leviämisestä vankiloissa. 

haettiin erityisesti Kanadasta ja ”what 

works” -ajattelun mukaisista vaikutta-

viksi todetuista menetelmistä, kuten 

kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan 

pohjautuvista ohjelmista. Kuntoutus-

ohjelmia edistivät merkittävästi Anja 

Koski-Jänneksen -

kaisema raportti Huppu silmiltä ja neli-

vuotinen Vankien päihdehuoltoprojekti 

Koski-Jänneksen raportissa tehtiin 

myös lukuisia toimenpide-ehdotuk-

sia, joiden mukaisesti vankeinhoidon 

päihdekuntoutusta ryhdyttiin kehittä-

mään. Myös päihdeohjaajien määrää 

vankiloissa lisättiin. VP-projektissa taas 

päihdeohjelmaa, joista kolme on edel-

leen ollut aktiivisessa käytössä.

Päihdekuntoutukseen vuosittain 

osallistuneiden vankien määrä saavutti 

  
ohjelmatyön linjausten kausi 

-

ryhmä arvioimaan ja hyväksymään van-

-

väksymismenettelyn tarkoituksena on 

varmistaa, että ohjelmat täyttävät tietyt 

laatukriteerit ja vaikuttavat siihen mihin 

on tarkoitus.

-

työn ohjausryhmä, jonka tehtävänä 

on arvioida ohjelmia ja suunnitella laa-

-

jelmien tulee olla strukturoituja, aika-

taulutettuja, käsikirjan mukaisesti to-

teutettuja ja määritellyin kriteerein va-

likoiduille asiakkaille kohdennettuja. 

rikoksen uusimisriskin ja vangin tarpei-

den ja vastaanottavuuden arvioiminen.

Päihdetyön linjaukset on laadittu 

-

-

lyn läpikäynyttä ohjelmaa, joista kah-

deksan oli päihdekuntoutusohjelmia. 

-

tusohjelmiin. 

 
vankilaympäristössä
Vankiloiden päihdekuntoutuksen kehi-

tystä on joskus kutsuttu menestystari-

-

laitoksen ylijohtaja korosti, että nykyai-

kainen vankila ei voi olla vain rangais-

tuslaitos, vaan sen tulee tarjota myös 

apua, tukea ja hoitoa. Viimeisten vuo-

sien aikana päihdekuntoutukseen osal-

listuneiden vankien määrä on kuitenkin 

vähentynyt. Päihdekuntoutuksen sijas-

ta huomio on kiinnittynyt esimerkiksi 

organisaatiouudistuksiin, valtion tuot-

tavuusohjelman vaatimiin säästöihin ja 

uusien rangaistusmuotojen, kuten val-

votun koevapauden, kehittämiseen. 

Kuntoutuksen kehittämisen rinnalla 

on koko ajan kulkenut huumekontrol-

lin tehostaminen. Päihdekuntoutusoh-

jelmat ovat osana rangaistusajan suun-

nitelmallisuutta myös vaikuttaneet tuo-

mion suorittamisen luonteeseen. Tuo-

mio ei enää perustu pelkästään ran-

gaistavaan tekoon vaan myös vangin 

yksilöllisiin ominaisuuksiin ja käyttäyty-

miseen, kuten esimerkiksi päihdekun-

toutukseen osallistumiseen vankeuden 

aikana.

Päihdekuntoutuksen kehitys van-

kiloissa eroaa vankilan ulkopuolisesta 

kehityksestä kahdessa suhteessa. En-

sinnäkin päihdekuntoutusohjelmien 

toteutusta vankiloissa leimaa niiden 

erillisyys vankeinhoidon terveydenhuol-

losta. Toiseksi korvaushoidon ja haitto-

ja vähentävän toiminnan kehittäminen 

on vankiloissa jäänyt vähäiseksi. 

Jouni Tourunen, Antti Weckroth & Teemu Kaskela: Prison-based drug treatment 
in Finland: History, shifts in policy making and current status. Nordic Studies on Alcohol and 

Jouni Tourunen ja Teemu Kaskela työskentelevät tutkijoina A-klinikkasäätiön kehittämisyksi-
kön tutkimusryhmässä. Antti Weckroth työskentelee Järvenpään sosiaalisairaalan kehittämis-
päällikkönä.


