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Sisältöä 

• Millaisia palveluita rikostaustainen henkilö tarvitsee 

• Mitä vankeusaikana tapahtuu 

• Mitkä tekijät tulee huomioida palveluita suunniteltaessa 

 

 



Terveys, toimintakyky ja osallisuus 

• Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa tutkimuksen  
mukaan monessa suhteessa väestön terveydentila on 
kohentunut (THL 2011)  

• Erot väestön eri ryhmien välillä ovat ilmeisimmin kasvussa 

• Syrjäytymisen ehkäisy hallituksen keskeisiä painopisteitä, 
osallisuuden tukeminen toimintakykyä tukemalla 
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Vankien terveys 

• Tutkittu systemaattisesti 80-luvulta alkaen, viimeisin 
tutkimusaineisto vuodelta 2006 (Joukamaa M. 2010) 

• Viime kerralla mukaan otettiin myös toimintakyky erityiseksi 
painopistealueekseen 

• Erikseen tarkasteltiin naisvankeja, 
sakkovankeja,elinkautisvankeja 

• Vankien terveys poikkeaa yleisväestöstä-> vaatii 
erikoistumista ja osaamisen rikastamista 

• http://www.rikosseuraamus.fi/material/attachments/rise/julkais
ut-
risenjulkaisusarja/6AqMACEr8/RISE_1_2010_Rikosseuraam
usasiakkaiden_terveys_tyokyky_ja_hoidontarve.pdf 
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Edellisen tutkimuksen tuloksia 

• Päihdehäiriöitä 10 x enemmän kuin yleisväestössä, 9/10 
vangista on tai on ollut päihdehäiriö 

• Mielenterveyden häiriöitä valtaosalla, kahdella kolmesta 
vangista jokin mielenterveyshäiriö, tavallisimmin 
persoonallisuushäiriö 

• C- ja B-hepatiitti yleisiä 

• Eritoten mielenterveyden häiriöt ja päihdehäiriöt selkeästi 
lisääntyneet edelliseen tutkimukseen nähden 

• Vain puolet arvioitiin työkykyisiksi, kolmannes alentuneesti 
työkykyisiksi ja viidennes työkyvyttömiksi 

• Kaikkein heikoimmassa asemassa olivat sakkovangit ja 
naisvangit 
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Vankien terveyspalvelut 

• Normaalisuusperiaate; samat palvelut kuin muuallakin 
yhteiskunnassa 

• Omana toimintana perusterveydenhuollon palvelut ml. suun terveys, 
psykiatrinen erikoissairaanhoito, sekä joitakin yleislääketieteellisiä 
laitoshoitoja 

• Vaativa erikoissairaanhoito sekä päivystys ostetaan sopivimmasta 
paikasta 
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Terveyspalvelut käytännössä 

• Perusterveydenhuolto 26 poliklinikalla, jokaisessa vankilassa 
(pl. Suomenlinna) 

• Suun terveys 12 hammashoitolassa 

• Vankisairaala Hämeenlinnassa 40 paikkaa 

• Psykiatrinen vankisairaala, kaksi osastoa Turussa, yksi 
Vantaalla, yhteensä 55 potilaspaikkaa 
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Terveyspalvelut käytännössä II 

• Tulotarkastus kaikille 24H sisällä saapumisesta, jos 
mahdollista 

• Sairaanhoitaja suorittaa, ajanvaraus lääkärille, mikäli tarpeen 

• Jatkossa ajanvarauksella vastaanotolle, yleensä aina ensin 
sairaanhoitajan kautta 

• Elinkautisvangit määräajoin terveystarkastukseen 

• Useimmiten vastaanotolle pääsee hyvin, sairaanhoitajalle 1-3 
päivässä, lääkärinaika viikossa, kiireellisyydestä riippuen 

• Haasteena pienet, kaukaiset yksiköt 
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Terveyspalvelut käytännössä III 

• Mahdollisuuksien mukaan pyritään huomioimaan terveys ja 
toimintakyky rangaistusajan suunnitelmissa 

• Rangaistuksen päättyessä jatkohoidon järjestäminen ja 
ohjaus 

• Tavoitteena oman vastuunoton kasvattaminen - 
normaalisuusperiaatteen mukaan 

• Haasteina vankien liikkuvuus sekä tuomion kesto – 
palveluiden pirstaleisuus 
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Vankien päihdekuntoutus 

• Päihdehäiriö yksin ja eritoten yhdessä mielenterveydenhäiriön 
kanssa merkittävä uusintarikollisuuteen vaikuttava tekijä 

• Päihdekuntoutuksesta vastaa RISE 

• VTH tukee hoitamalla samanaikaisia mielenterveyden 
häiriöitä, toteuttaa vieroitus- ja katkaisuhoitoja sekä tuottaa 
korvaushoitoa osana päihdekuntoutusta, korvaushoitoon 
sisältyy aina myös samanaikainen päihdekuntoutus 
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Mitä tulee huomioida palveluita 
suunniteltaessa? 

• Monta samanaikaista vaivaa -> ei jaksoittain vaan samaan 
aikaan, koordinoidusti. Joskus kuitenkin syytä miettiä 
järjestystä, esim. kipu ja fysioterapia 

• Vaatii aina moniammatillisen lähestymisen, kukaan ei voi 
yksin tehdä kaikkea. Jonkun pitää kuitenkin pitää langat 
käsissä 

• Tiedon kulku aivan keskeinen, siinä keskiössä toimivat 
tiedonhallintajärjestelmät 
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Suunnittelusta vielä 

• Asiakas usein lyhytjännitteinen, palvelupolut hitaita. 
Kuntoutus on kestävyys, ei nopeuslaji 

• Dyslexia, dyskalkulia, ADHD jne. vaikuttavat järjestelmässä 
navigointia -> tuki, ohjaus, selkokielisyys 

• Terveydenlukutaito usein puutteellinen, odotukset voivat olla 
asiakkaalla erilaiset kuin järjestelmällä 

• Järjestelmän sisällä saattaa olla erilaisia näkemyksiä eri 
menetelmistä-> asiakas haluaa saada asiansa hoidettua 

• PALVELUPOLKU ASIAKKAAN SILMIN 
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Tulevaisuudessa 

• Sote? 

• Maakunnat järjestämisvastuussa, maakunnan ohjauskyky 
oleellinen 

• Erityinen tarve integraatiolle 

• Jatkumot oltava ennen rangaistusta - aikana -jälkeen 
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KIITOS! 

antti-jussi.ammala@vth.fi 


